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Tartu Ülikoolil tuleb 373. aasta
Varje Sootak

Tartu Ülikool on seadnud 
oma sihid arengukava järgi, 
kus on kindlaks määratud 
tähised aastani 2008. Mis 
ootab meid aga sel aastal 
täpsemalt?

Kui meile siin Eestis võib 
tekitada meelehärmi il
mastiku soojenemine, siis 
globaalne kliima on ülikooli 
dotsendi Jaak Jaaguse sõnul 
ära määratud väga paljude 
tegurite poolt, mille suure 
osa toimet ei ole praeguseks 
veel üldse kindlaks tehtud. 
Ja alati vist isegi mitte maa
värinaid ookeanis ega 800 km 
kiirusega surma tekitavaid 
tsunami merelaineid Kagu- 
Aasias. Õigeaegsest kommu- 
nikatsiooniliikumisest 21. 
sajandi algul rääkimata. Kogu 
selle katastroofi taustal, kus 
2005. aasta algul on tsuna
mi tõttu tuhanded inimesed 
kadunud ja hukkunud, näib 
mõnigi probleem Eestis vaid 
probleemi tekitamisena, si
suliselt asjade üle mõtlemata 
välja paisatuna, tegelikest 
probleemidest tähelepanu 
kõrvale juhtimisena.

Selles probleemidepunt
ras tuleb võidelda ka Tartu 
Ülikoolil Eesti haridus- ja 
finantskliimas.

Milliste sõnadega saab ise
loomustada äsja alanud aastat 
detsembris, me veel täpselt ei 
tea. Ei tea ette õnnestumisi, 
möödalaskmisi, poliitikute 
suunamuutusi. Tahaks loota, 
et kohalikud valimised ei 
hakka mõjutama kevadisi üli- 
õpilasesinduse valimisi. Aga 
suunad on ülikooli arenguka
vas võetud ja igaühel endalgi.

Üliõpilaskond

Üliõpilasi puudutab alanud 
aastal kõige enam oma ha
ridustee jätkamise küsimus. 
Lõpetab ju viimane lend 4- 
aastase bakalaureuseõppe 
läbinuid.

Toimub viimane vastuvõtt 
nn vanasse magistriõppesse ja 
esimene vastuvõtt 3+2 süstee
mi magistriõppesse. Kellel on 
võimalus pärast 3-aastaseid 
õpinguid jätkata, kellel mitte? 
Mida teeb 3-aastase ülikooli
haridusega noor tööturul?

Sügisest peaks aga läven- 
dipõhine vastuvõtt üheksas 
teaduskonnas, kolledžites ja

õigusinstituudis tunduvalt 
uute tudengite arvu suu
rendama. Taoline vastuvõtt 
hakkab levima ka teistes üli
koolides.

Kõik see võib tekitada aga 
uusi probleeme noorte ini
meste enesega toimetulekul -  
õppelaenud ja nende tasumi
ne, õppetoetused, ühikakoh- 
tade vajadus jpm.

Sotsiaalsed garantiid

Mõnedki vahepeal välis
riikides õppinud on Eestisse 
tagasi tulles nentinud Eesti 
riigi vähest hoolivust oma 
inimeste vastu. Prof Marju 
Lauristini arvates (EPL 5. 
jaan) tuleks Eesti riigil seada 
siht, et inimesed tunneksid, et 
Eestis on samuti hea elada kui 
Saksamaal või Soomes ning 
hea elu otsimiseks ei ole vaja 
kodunt ära sõita. Emeriitprof 
Raul Talvik aga arvab det
sembrikuu Kliinikumi Lehes, 
et kui juba praegu töötab 
Soomes 400-500 eesti arsti, 
on TÜ arstiteaduskond tööta- 3. jaanuaril rektori vastuvõtul ülikooli ajaloo muuseumis. ANDRESTENNUS

JAAN KAPLINSKI

Hinnakem inimest rohkem tõeliste, eetilis
te väärtuste järgi.
nud 4-5 aastat ainult Soome 
ülikoolina.

Tartu linn kutsus küll kõiki 
linlasi end linna kodanikeks 
registreerima, koguni kingi
tustega. Teiselt poolt kaotab 
aga osa tudengeid sõidu- 
soodustuse kadumise tõttu. 
Ja see on juba riigi teha. TÜ 
doktorandid igatahes püüdsid 
enese eest seista pöördumise
ga valitsuse poole.

Kõrghariduskliimat peaks 
Eestis oluliselt puudutama 
hakkama aasta esimestel kuu
del valmiv uus kõrgharidus- 
strateegia, mille alusel ilmselt 
muudetaks kõrghariduse 
rahastamissiisteemi jm.

Rektorite nõukogu juures 
asus esimesest jaanuarist 
tööle kvaliteedispetsialist, 
kelle ülesanne on ka kvalitee- 
dikomisjoni töö korraldami
ne, mis peab edendama Eesti 
ülikoolide ühtset kvaliteedi
süsteemi.

Õppejõud peavad end 
ümber häälestama program- 
mipõhilisele õppele, ülikooli 
suuremale rahvusvahelistu
misele. Läinud aasta TÜ nõu

kogu viimasel istungil võeti 
vastu ülikooli rahvusvahelis
tumise strateegia põhimõtted, 
mille alusel suurendatakse 
välisüliõpilaste ja -õppejõudu
de arvu, teadussuhtlust välis
maiste ülikoolidega.

Teadlasi, eeskätt reaal- ja 
arstiteadlasi ootavad tehno
loogiainstituudi hoone val
mimisel juba kevadel hoopis 
paremad uurimistingimused. 
Kui kogu ülikooliteadlaste 
uurimispõld ja selle saak 
(saaki on, mida näitab seegi, 
et Eesti Vabariigi teaduspree
miate ja üliõpilaspreemiate 
suurem osa tuleb Tartu Üli
kooli) vaid ka kogu Eesti mee
dias välja paistaks. On ju Eesti 
omaks võtnud teadmistepõhi- 
se majanduse arendamise.

373 aastat

Ülikool heidab aga peagi, 
juba veebruaris ka pilke ol
nule -  sügaval nõukogude 
ajal Tartu Ülikooli rahvusva
helisse kõrghariduskliimasse 
viinutele akadeemikutele Paul 
Aristele ja Juri Lotmanile.

3. veebruaril tähistatakse

Minevik, olevik, tulevik.

Paul Ariste 100. sünniaasta
päeva konverentsiga, kuu 
lõpul on traditsioonikohane 
Lotmani päev. Tähtpäevi üli
kooli 373-aastasest ajaloost 
jagub igasse kuusse. Tulemas 
on ka Tartu rahu 85. aasta
päeva konverents aulas piiri- 
muutustest Euroopas, 25. 
hansapäevad, ülikooli nais
koori 60. tegutsemisaasta jne.

Kõiges selles uute suundade 
pöörises ja poliitika tõmbe
tuules tahaks aga üle korrata 
kirjaniku, TÜ vilistlase Jaan 
Kaplinski sõnu: «Eesti järgmi
ne eesmärk võiks olla saada 
tsiviliseeritud riigiks, kus

ANDRESTENNUS

kedagi ei jäeta kõrvale ning 
edukus ei ole eetiline mõõdu
puu. Meil hinnatakse kahjuks 
inimest edukuse, mitte aga 
tõeliste, eetiliste väärtuste 
järgi». Ta soovitab eeskuju 
võtta Soomest, kellel läheb 
majanduslikult hästi ning 
kelle õpilased on teadmiste- 
oskuste poolest Euroopas 
esirinnas.

Eesmärkide teostumisel ei 
ole mitte vähe tähtis ka oma 
ülikooli tunne, meie kõigi 
ühistunne.

Rektori uusaastavastuvõtt 
oli tänavu varasemast osa- 
võturohkem.

• •

Oöraamatukogu
A n d ru s  A llik v ee
TÜ raamatukogu 
avalikkussuhete spetsialist,

Tartu Ülikooli raamatukogu 
peamaja (W. Struve 1) on 
avatud 10.-13. jaanuarini 
ja 17.-20. jaanuarini tava
pärasest pikemalt, kuni 
keskööni.

Traditsiooniks kujunenud 
ööraamatukogu tegutseb 
koostöös TÜ Üliõpilasesindu- 
sega.

Ülikooli raamatukogu pa
kub ka sel aastal eksamieelses 
ajahädas olevatele tudengitele 
õppimiseks lisatunde. Õppuri
te kasutada on III korruse eri- 
alasaalid, samuti on võimalik

tellida vajalikku kirjandust 
hoidlast ning töötab kojulae
nutus.

Üliõpilasesinduse juhatuse 
poolt organiseeritud tudengid 
pakuvad hilistele töötegijatele 
kosutust ning aitavad öistel 
lisatundidel raamatukogus 
korda hoida.

Esimene ööraamatukogu 
toimus 2003. aasta jaanuaris. 
Ööraamatukogu idee algata
jaks olid tudengid.

Lisainfo: Tiina Kuusik, raa
matukogu üld- ja arendusosa
konna juhataja, tel 7375 705 
ja Terje Herman Tennosaar 
üliõpilasesinduse avaliku 
poliitika spetsialist, tel 737 
5400.

Algab tARTu kunstikuu 2005
Aija  Sakova

Tartu kunstikuu avaüritus 
toimub 15. jaanuaril kl 20 
Sadamateatris. Kuid näitusi 
on avatud ja avatakse juba 
enne seda.

Kunstikuu põhirõhk langeb 
seekord siiski ajavahemikku
15. jaanuarist 15. veebruarini.

Festivali «tARTu kunstikuu 
2005» projektijuht on TÜ 
teatriteaduse üliõpilane Kat
rin Ruus.

Ka Tartu Ülikool on haara
tud kunstikuu tegemistesse. 
Nii avatakse 13. jaanuaril TÜ 
maalikunsti üliõpilaste õppe
tööde näitus, mis jääb avatuks
27. jaanuarini.

Aasta tagasi avati ülikooli Y-Galerii. VARJE SOOTAK

Y-Galeriis on kunstikuu 
jooksul mitu näitust: 16. jaa
nuarini Hando Tamme tööd,
18.-30. jaanuarini näitus 
«Kõikide kunst» ning 1.-13. 
veebruarini Lola Liivati maa

lid. Näitusele «Kõikide kunst» 
võib tuua oma kunstiteose.

22. jaanuaril toimub üli
kooli kunsti muuseumis TÜ 
vabade kunstide prof Tiit 
Pääsukese õpituba «Elav akt».

TANA LEHES

Intervjuu
tehnoloogiainstituudi ase
direktori Erik Puuraga
LK 3

Algab 
taliuniversiaad
LK 2

Teaduspreem iate  
kandidaadid
LK 2

9. jaanuaril 60 aastat 
tagasi suri Stockholmis 
Eesti eksiilvalitsuse pea
minister presidendi üles
annetes Jüri Uluots. Ta 
oli TÜ  professor, dekaan 
ja  prorektor.

UUDISED

Prof Meissneri 
kogu üleandmine
11. jaanuaril toimub raamatu
kogus TÜ audoktori (1996), 
õigusteaduse professori Boris 
Meissneri (1915-2003) raa
matukogu üleandmine.

Raamatukogu referendi 
Kärt Miili sõnul sisaldab prof 
Meissneri kogu 482 kasti 
raamatuid ja ajakirju juura, 
politoloogia, sotsioloogia, aja
loo ja filosoofia vallast.

Prof Meissner kaitses aas
takümneid Eesti iseseisvuse 
õigusliku järjepidevuse põhi
mõtteid ja aitas kaasa nende 
jõudmisel poliitikute tead
vusse.

Üritusel osalevad Saksamaa 
Liitvabariigi suursaadik Eestis 
Jürgen Dröge, õigusteaduskon
na dekaan prof Kalle Meruskjt.

Eesti kooligeo
graafia konverents
7.-8. jaanuarini toimub TÜ 
aulas Eesti kooligeograafia 
konverents.

Geograafia instituudi õppe
jõu Ülle Liiberi sõnul peetak
se ettekandeid 21. sajandi 
haridusest, õppekavadest, 
riigieksamitest jne. Toimub 
ka töö sektsioonides riigieksa
mite korralduse, õppekavade, 
õppevahendite olukorra ja 
õues õppimise kohta.

Konverentsil osalevad ette
kannetega mitmed TÜ geo
graafia instituudi õppejõud. 
Viimane taoline üritus toimus 
1999. a novembris. Konve
rentsi korraldab TÜ geograa
fia instituut.

OAfLIATE-KUSITLUS

Kas sa õpid 
ööraamatukogus?

Vastajaid: 103

Uus küsimus:
Mitu eksamit 

teed sellel sessil? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

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

Ülikool tunnustab
Ülikooli tänukirja ja aumärgi
ga autasustati 50. sünnipäeval 
väga heade töötulemuste eest 
majandusteaduskonna deka
naadi juhatajat Ene Kivisikku.

TÜ väikese medaliga tun
nustati 75. sünnipäeval keha
kultuuriteaduskonna kaua
aegset õppejõudu Heino 
Laidret.

TÜ tänukirja pälvis 65. 
sünnipäeval pikaajalise ja 
kohusetundliku töö eest arsti
teaduskonna dotsent Maido 
Uusküla.

Ülikooli tänukirjaga au
tasustati ka infotehnoloogia 
osakonna multimeedia tali
tuse juhti Peeter Kukke pi
kaajalise kohusetundliku töö 
eest Tartu Ülikoolis.

Tutvumine Ariadne 
andm ebaasiga
Täna kell 14-15 saab TÜ 
Raamatukogu avatud ülikooli 
arvutiklassis tutvuda andme
baasiga Ariadne.

TÜ haridustehnoloogide 
Marju Piiri ja Ly Sõõrdi sõnul 
on Ariadne üleeuroopaline 
õpiobjektide andmebaas, mis 
on avatud kogu maailmale, 
kuid kasutusel peamiselt 
Euroopas. Andmebaasi siht
rühm on õppijad/õpetajad. 
Andmebaasi kasutamine on 
õppejõududele tasuta.

Osavõtusoovist teatada: tel 
737 6306, marju.piir@ut.ee.

Ivo Leito 
valiti professoriks
TÜ nõukogu valis analüütilise 
keemia professoriks keemilise 
füüsika instituudi dotsendi Ivo 
Leito (sünd 1972).

Leito lõpetas 1994 cum 
laude TÜ keemia eriala, 1995 
kaitses cum laude magistri
kraadi, 1998 doktorikraadi 
summa cum laude füüsikalise 
ja analüütilise keemia erialal.

Leito on töötanud keemilise 
füüsika instituudis 1994. aas
tast, 1999. aastast dotsendina,
2002. aastast juhatanud ka 
TÜ Katsekoda.

Peamised uurimisvaldkon
nad on analüütiline keemia, 
keemiametroloogia jmt.

Ta on avaldanud 59 uuri
mistööd, neist 35 ISI/CC 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
tasemel. On arvukalt välja 
töötanud uusi loengukursusi, 
ainekavasid jne.

1998 tunnustati Ivo Leito 
uurimistööd Eesti Vabariigi 
teaduspreemiaga (kollek
tiivne töö), 2003 pälvis ta 
presidendi kultuurirahastu 
preemia.

TÜ Raamatupood 
võitis pakkumise
End detsembris tartlaseks 
registreerunud, kes valisid 
kingiks raamatud, saavad neid 
975 kr eest osta TÜ Raamatu
poest. TÜ Raamatupood tegi 
linnale odavaima kinkekaardi 
pakkumise. Linn maksab ühe 
kinkekaardi eest poele 809 kr.

EV teaduspreemiate 
kandidaadid TÜs

Peeter Kümmel oli edukas eelmisel taliuniversiaadil Itaalias. t i in a  b e lja je v a

•  •

TU sportlased sõida
vad taliuniversiaadile

Peale üliõpilasspordi edendamise on tali- 
universiaad ka tolerantsuse, sõpruse ja  
noorte sportlaste üksteisemõistmise suu
rendamine.

T iin a  B e ljaeva
Eesti Akadeemilise 
Spordiliidu arendusjuht

Innsbruckis Seefeldis jaa
nuarini toimuvale 22. taliuni
versiaadile sõidavad TÜst 
murdmaasuusatajad Peeter 
Kümmel, Kaspar Kokk, Kein 
Einaste ja Vahur Teppan. 
Naistest stardib murdmaa 
järelkasvukoondisesse kuu
luv kehakultuuritudeng Kaili 
Sirge. Lumelauasõitu esin
dab Martin Teeveer.

Kokku on universiaadile 
registreerunud 1500 sportlast
49 riigist. Kavas on kõik levi
numad talispordialad. Üle 70 
medalikomplekti omanikeks 
saavad parimad tudengisport- 
lased vanuses 17-28 aastat.

Taliuniversiaad on võrrel
dav taliolümpiamängudega 
ning see toimub igal paaritul 
aastal.

Seekord Austrias

Kandidaatlinna valib rah
vusvaheline üliõpilasspordiliit 
FISU. Suvel 2002 sai selle aas
ta mängude korraldusõiguse 
Innsbruck/Seefeld Austrias 
ja sellest ajast alates on käima 
pandud väga kvalitatiivne 
korraldustöö.

Taliuniversiaadi eesmärk 
ei ole ainult üliõpilasspordi 
edendamine ja reklaamimine, 
vaid ka tolerantsuse, sõpruse 
ja maailma eri paigust pärit 
noorte sportlaste üksteise-

Linnavalitsus ootab 24. jaa
nuarini ettepanekuid linna 
aukodanike ja Tartu Tähe 
kavaleride valimiseks.

Linnavalitsuse teabetee
nistuse juhataja Lilian Lukka 
sõnul võivad ettepanekuid 
teha kõik juriidilised ja füüsi
lised isikud. Linnavalitsusele 
tuleb esitada kirjalik avaldus 
isiku elulooliste andmete ja 
põhjendusega. Avalduse võib 
esitada kirjalikult (Tartu lin
navalitsus, Raekoda, 50089 
Tartu, ümbrikul märgusõna 
«aukodanik») või e-postiga 
press@ raad.tartu.ee.

mõistmise suurendamine.
Innsbrucki Ülikool 25 000 

tudengi ja töötajaga tahab 
kindlasti sulandada tradit
sioonilise talispordi suur
ürituse sisse ka kaasaegset 
üliõpilasspordi kultuuri. Inns
bruck ja Seefeld on olnud kaks 
korda taliolümpiamängude 
toimumispaigaks ja on valmis 
maailma üliõpilasspordi eliidi 
vastuvõtmiseks.

Üle 800 vabatahtliku aita
vad kaasa 69 võistluse sujuva
le korraldusele.

Eestlased neljal alal

Eesti osaleb universiaadil 
kümnest alast neljal: murd
maasuusatamises, kahevõist
luses, iluuisutamises ja  esma
kordselt ka lumelauasõidus. 
Murdmaasuusatajate koon
dise treeneri Jaanus Teppani 
sõnul on meeste üliõpilas
koondis ühtlaselt tugev. Kuna 
Eesti lumeolud ei lubanud sel 
talvel kodus varem võistelda, 
siis selgus lõplik koondis alles 
eelmise aasta viimasel päeval 
Eesti meistrivõistlustel.

Esmakordselt universiaadi- 
de ajaloos võistlevad ka Eesti 
lumelaudurid. Öösel peetaval

Tiitlite ja aumärkide pidulik 
kätteandmine toimub Eesti

valgustatud võistluspaigas 
võistlevad Mark Duubas 
(Eesti Kunstiakadeemia), 
Martin Teeveer (TÜ õigustea
duskond) ja Rivo Kirs (TTK). 
Naistest võistleb Dagmar Ilp 
Audentese Ülikoolist.

Koondist aitavad määrde
meister Ilmar Udam, 
lumelaudurite võistkonna 
esindaja Mihkel Madalvee, 
iluuisutamise esindajana Urve 
Lilender ja delegatsiooni juhi
na Tiina Beljaeva (EASL).

Universiaadi korraldajad lu
bavad suurejoonelist avatsere
mooniat nimetusega «Frozen 
Heaven» -  jääkristallidest 
valmistatud ülisuurel laval, 
valgusetendust, muusikute ja 
tantsuartistide osavõtul.

Kuna Seefeldis on suure
pärased võistluspaigad ning 
need asuvad üksteisele suhte
liselt lähedal, on oodata kõige 
rohkemaarvulist osavõtjas- 
konda senistest suurvõistlus- 
test. Eestist osaleb varasemast 
kõige konkurentsivõimelisem 
koosseis eriti murdmaasuu
satamises. Suurem osa uni- 
versiaadikoondisest stardib 
Tallinnast Innsbrucki 12. 
jaanuari varahommikul.

Vabariigi aastapäeva kont
sertaktusel 23. veebruaril 
Vanemuise kontserdimajas.

TÜst on pärast 1993. aastat 
nimetatud linna aukodanikeks 
Voldemar Vaga (1899-1999), 
Harald Keres, Ilmar Kullam, 
Juhan Peegel, Aleksander 
Elango (1902-2004), Viktor 
Masing (1925-2001), Richard 
Villems, Sulev Vahtre, Valve 
Saarma, Tullio Ilomets, Erast 
Parmasto, Karl Kull, Ain-El- 
mar Kaasik ja Alo Ritsing (pil
dil), Tartu Tähe kavalerideks 
Aino Järvesoo (1910-2003) ja 
Endel Tünder.

Tartu Ülikooli nõukogu ni
metas 17. detsembri istungil 
Eesti Vabariigi teaduspree
miate kandidaadid.

Teaduspreemia kandidaadid 
pikaajalise teadustöö eest: 
emeriitprof Lembit Allikmets 
ja prof Ilmar Koppel.

Teaduspreemia kandidaadid 
eelneva nelja aasta jooksul 
avaldatud parimate teadus
tööde eest:

täppisteaduste valdkonnas: 
prof Mati Kilp uurimuste 

tsükli «Polügoonide (algebra
liste automaatide) lamedus- 
omadused» eest, 

kollektiiv (TPÜ prof Romi 
Mankin, TÜ doktorant Ast
rid Rekker ja TÜ prof Risto 
Tammelo tööde tsükli «Müra 
konstruktiivne roll nano- ja 
ökosüsteemides» eest;

keemia-molekulaarbio- 
loogia valdkonnas: 

dots Maia Kivisaar uuri
muste tsükli «Bakterige- 
noomi mutagenees-adaptat- 
sionimehhanism keskkonna 
stressi tingimustes» eest, 

kollektiiv (juht prof Enn 
Lust, vanemteadurid Alar 
Jänes ja Mart Väärtnõu 
ning teadurid Karmen Lust 
ja Gunnar Nurk) tööde 
tsükli «Tahkise ja elektrolüüdi 
vahelise piirpinna ehitus 
ja protsessid uuetüübilistes 
elektrienergiasalvestites ning 
kütuseelementides» eest;

E n e -M a rg it T iit
TÜ professorite klubi seenior

TÜ professorite klubi asutati
15. jaanuaril 1988. Seega on 
praeguseks jõudnud klubi 
koolipoisi-ikka.

Klubi asutajaliikmeid oli 
92. See moodustas olulise osa 
kõigist sel hetkel aktiivsetest 
professoritest ja emeriitpro- 
fessoritest. Aegapidi tõusis 
registreerunud liikmete arv 
küll üle saja, kuid sellegipoo
lest on suur osa nooremaid 
professoreid klubi tööst seni 
eemale jäänud, millest on 
tõsiselt kahju.

Senine tegevus

Selgitamaks, kas professo
rite klubi on ikkagi vajalik ja 
missugune peaks selle klubi 
tegevus olema, korraldas 
klubi juhatus ankeetküsitluse. 
Vastanute valdav enamik kin
nitas klubi vajalikkust. Kõige 
sisukamateks peeti kohtumisi 
huvitavate külalistega ja sa
muti temaatilisi klubiõhtuid, 
kus kõik osalejad saaksid 
oma arvamust avaldada. Kõi
ge enam meeldinud ürituste 
hulgas nimetati sageli ka 
pidulikumaid koosviibimisi -  
jõuluõhtuid.

Osalejate ringi piiramist 
ainult nimekirja kantud hool
sate maksumaksjatega ei pi
danud enamik anketeerituid 
otstarbekaks.

Leiti, et professorite klubi 
üritused peaksid olema ava
tud kõigile TÜ professoritele, 
kusjuures lubatud on tulla 
koos saatjaga (eriti pidulike 
ürituste puhul).

Siiski on klubi huvitatud 
mitte üksnes üritustel osaleja
te, vaid ka klubi liikmete arvu 
kasvust.

geo- ja bioteaduste vald
konnas:

kollektiiv (juht dots Tiina 
Randlane ja vanemteadur 
Andres Saag) uurimuste 
tsükli «Samblike süstemaati
ka, liigiline mitmekesisus ja 
levik» eest; 

arstiteaduse valdkonnas: 
prof Jaanus Harro afektide 

neurobioloogilise regulatsioo
ni alaste uurimustööde eest, 

kollektiiv (juht prof Too
mas Asser, vanemteadur 
Tambet Teesalu, Andres 
Kulla, assistent Aive Liigant, 
arst-resident Tõnu Rätsep) 
aju kasvajate ja vaskulaarsete 
haiguste kliiniliste ja alus
uuringute eest, 

kollektiiv (TTÜ prof Enn 
Seppet ja akad, KBFI vanem
teadur Valdur Saks) tööde 
tsükli «Frank-Starlingi süda- 
meseaduse interpretatsioon 
energeetilise metabolismi 
kompartmentatsiooni ja regu
latsiooni valguses» eest; 

sotsiaalteaduste valdkonnas: 
prof Jüri Allik ekspe- 

rimentaal-, sotsiaal- ja isik- 
susepsühholoogiliste uurimis
tööde eest;

humanitaarteaduste vald
konnas: 

kollektiiv (juht TÜ prof 
Mati Erelt, Uppsala Ülikooli 
teadur Leelo Keevallik, Oulu 
Ülikooli lektor Heli Laane
kask, TÜ prof Karl Paju
salu ja emeriitprof Tiit-Rein 
Viitso) monograafia «Esto
nian Language» eest.

TÜ P R O F E S 
SORITE KLUBIS

Teisipäeval, 18. jaanuaril kell 
17 on TÜ Ajaloo Muuseumi 
valges saalis TÜ rahvus
vahelistumise strateegia 
teemaline koosolek. Pea
esineja on rektor prof Jaak 
Aaviksoo.

Kõige suuremad probleemid 
on teabeleviga. Pole infokana
lit, mis info töökindlalt kõigi 
liikmeteni viiks. Kõik profes
sorid ei ole end professorite 
klubi elektroonilisse listi 
registreerinud, samuti ei leita 
alati üles teateid Universitas 
Tartuensisest.

Osal emeriitprofessoritel ei 
ole igapäevast ligipääsu Inter
netile, nendeni ei õnnestu jõu
da ka ülikoolisisese posti teel, 
sest sageli pole nad seotud 
konkreetse allüksusega, kes 
neile teabe edastaks.

Probleemid

Iga koosoleku kohta kirjali
ku teate koju saatmine oleks 
liiga töömahukas ja kallis. 
Postimehe kasutamise vastu
väiteks on tõsiasi, et meie 
klubi üritused pole mõeldud 
kogu Tartu linna rahvale.

Katse korras fikseeris juha
tus 2005. aastaks ette koos
olekute ajad -  need toimuvad 
üldiselt iga kuu kolmandal 
kolmapäeval.

Kuid see reegel ei tarvitse 
kehtida väga hõivatud ini
meste esinemiste korral. Nii 
toimubki klubi järjekordne 
koosolek kavandatust ühe 
päeva võrra varem.

Tere tulemast ülikooli pro
fessorite klubi koosolekutele, 
kolleegid professorid!

Tartu tunnustab oma kodanikke

Tere tulemast ülikooli 
professorite klubisse!

mailto:marju.piir@ut.ee
mailto:press@raad.tartu.ee
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Tehnoloogiainstituut aitab teadlasi 
ideest konkreetse arenduseni
Aija Sakova

UT uuris tehnoloogiains
tituudi asedirektorilt Erik 
Puuralt, millega instituut 
tegeleb.

K u id as t e h n o lo o g ia in s t i
tu u d il lä h eb ?

Tegusalt. Meil on valminud 
täielik ülevaade TÜ ja EPMÜ 
rakenduslikest uurimisgrup
pidest. Kokku on umbes 150 
uurimisgruppi 1200 teadla
sega, kes kõik tahaksid teha 
rakenduslikku uurimistööd. 
See on baas, millest edasi 
minna.

Alates septembrist 2004 
finantseerib Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutus Tartu 
Spinno II projekti. See on tu 
gistruktuuride ülesehitamise 
ja väljaarendamise projekt, 
mis toimub koostöös EPMÜ 
ja SA Teaduspargiga. Spinno 
II vältab juulini 2007. Sel
leks ajaks peab tugistruktuur 
olema jätkusuutlik, st et ei 
vaja riiklikku finantseerimist, 
vaid loob ise vahendeid, mis 
tulevad eelkõige projekti- 
arendusest, ettevõtluslepin- 
gutest ja intellektuaalomandi 
kommertsialiseerimisest.

K as te a d la sk o n d a  n õ u s 
ta v a  tu g is tr u k tu u r i  
a r e n d a m in e  o n  in s t itu u 
d i p e a m in e  e e sm ä r k  ja  
te g e v u sv a ld k o n d ?

Instituut seisab, tegelikult 
hakkab seisma, kolmel sam
bal. Need on tugistruktuur, 
arenduskeskused ning tehno
loogiainstituudi uus hoone, 
mis peaks valmis saama selle 
aasta keskel.

Seega on meie instituut 
mõneti erinev paljudest 
sarnastest asutustest mujal 
maailmas, kuna tegeleb tead
laskonna nõustamise ehk 
intellektuaalomandi kaitse ja 
kommertsialiseerimise küsi
mustega, aga ka sisulise tea- 
dus- ja arendustegevusega.

Instituut tegutseb neljas 
põhivaldkonnas: biomedit
siini-, materjali- ja keemia-, 
info- ja haridus- ning kesk
konnatehnoloogiad. Nendes 
valdkondades käivituvad meil 
arenduskeskused ja iga vald
konna projektide nõustamise
ga tegeleb eraldi isik.

S e lg ita g e  v e id i  in s t itu u d i  
k a h e t is t  r o lli.

Ühelt poolt on tehnoloogia-

Rakendusuuringute rahas
tamise, teadustulemuste 
kaitse ja kasutamise semi
nari (17.11.2004) virtuaal
sed ettekanded ja mater
jalid: www.tuit.ut.ee >lnfo 
>Ürituste infomaterjalid

instituudi ülesanne pidevalt 
hoida ühendust eri uurimis
gruppidega ja aidata neil 
oma uurimisteemade valikul 
ja sõnastamisel jõuda idee 
rahastamiseni ettevõtetelt ja 
fondidelt.

Teiselt poolt püüame ka 
ise välja töötada ja pakkuda 
uusi tootearendusideid ning 
uurimisteemasid. Paljudel 
juhtudel on edu aluseks koos
töö eri instituutide vahel. Sel 
eesmärgil arendame multi- ja 
interdistsiplinaarseid projekte 
ning koondame neid integree
ritud tehnoloogiaprogrammi 
alla.

Peale selle plaanime uude 
majja kolides luua laboreid, 
mis aitaksid kaasa ülikooli 
ühtse arenduskeskkonna 
tekkele.

M is o n  n e e d  t e a d m is e d ,  
m id a  o n  o lu lin e  v a h e n 
d a d a  te a d la s te le ?

Enamik meie töötajatest 
on ka ise teaduses tegevad, 
samas pidevalt hinnates ja 
üldistades ülikooli võimalusi 
suurendada teadustöö majan
duslikku mõju eri valdkon
dades. Teadlastega koostöös 
on oluline selgelt määratleda 
uurimistöö võimalik majan
duslik kasu, sest just see on 
sageli finantseeringu saamise 
võti.

Edukat taotlust pole kerge 
teha. Näiteks finantseeringu 
saamiseks EASilt on põhi
mõtteliselt kaks teed: mingil 
Eesti ettevõttel või ettevõtete 
grupil on huvi uuringu vastu 
või peab uuringul olema nii 
laiapõhjaline majanduslik 
mõju, et selle baasil areneb 
terve majanduslik sektor. 
Teadusmahukad ettevõtted 
on aga Eestis veel lapsekinga
des, vähemalt ei ole enamik 
neist praegu võimelised leid
ma omavahendeid teadus- ja 
arendustööks, mis on loo
mulikult alati seotud teatud 
riskiga.

Samuti on teadlastele oluli
ne intellektuaalomandiga, sh 
autoriõiguste ja tööstusoman
diga seonduva info valdami-

TÜ Tehnoloogiainstituudi asedirektor Erik Puura aasta kes
kel lõplikult valmiva instituudi uue hoone ees. a ija  sakova

ne. Korraldasime sellekohase 
seminari. Materjalid on meie 
kodulehel.

M illis e d  p ro je k tid  o n  h i l 
ju t i  id e e s t  t e o s t u s e  fa a s i  
jõ u d n u d ?

Viimase poolaasta jooksul 
saavutasid finantseerimise 
kogusummas 6.6 miljonit 
krooni näiteks kaks kesk- 
konnatehnoloogilist projekti. 
Uurimisgruppide juhid on 
prof Toomas Tenno ja prof 
Ülo Mander.

Samuti finantseeriti üht bio- 
tehnoloogilist projekti, mida 
juhib vanemteadur Tanel 
Tenson. Mitmed projektid on 
hetkel läbirääkimiste järgus.

M ida k e sk k o n n a te h n o -  
lo o g i l i s t e s  p r o je k tid e s  
u u r ita k se ?

Ühe puhul tegeletakse 
märgalapuhastite välja
töötamisega, teisel puhas
tusseadmete efektiivsuse ja 
orgaaniliste jäätmete parema 
ärakasutamisega.

Keskkonnatehnoloogia aren
gus on oluline see, et Eesti 
on EList tingituna kohustatud 
parandama oma senist süstee
mi. Ja see on ainult hea, kui 
suudame omalt poolt välja 
pakkuda lahendeid, kuidas 
orgaanilisi jäätmeid taaskasu- 
tada ja anaeroobselt töödelda. 
Või kuidas hiljem jääke ära 
kasutada põllumajanduses, 
tootes samal ajal metaani,

millest saab omakorda teha 
elektrit. Või kuidas Eesti klii
masse sobivad tehismärgalad 
meie reovee ise ära puhas
tavad.

Komplekslahendused on 
need, mida Eesti Euroopa 
ruumiga ühildudes vajab.

K as p r o je k tid e  a r e n d a 
m is e l  o n  k a  ta k is tu s i?

Kõige suurem probleem 
on minu meelest infotehno
loogiaga. Selles valdkonnas 
peame pidevalt tõestama, 
et rakendusuuringutega on 
vajalik tegelda. Väga raske 
on infotehnoloogias tõmmata 
piiri rakendusuuringute ja 
tootearenduse vahele. Üks 
projekt on tagasi saadetud 
selle põhjendusega, et see on 
liiga tootearenduslik ja kuu
lub seega ettevõtlusse mitte 
teadusesse. Teisele jälle öeldi, 
et tegeleme liiga uue asjaga -  
Eesti ettevõtlus on nõrk, 
projekti majanduslik mõju 
olemasolevale ettevõtlusele 
liiga väike... Ettevõtted on 
sageli endale niši leidnud ja 
nad ei taha võtta riski hakata 
tegelema millegi uuega, kuigi 
loodavalt baasilt saaksid tek
kida uued teadusmahukad 
ettevõtted.

K ui k a u a  ü k s  p r o je k t t a 
v a l is e l t  k esta b ?

Rakendusuuring tavaliselt 
kaks kuni kolm aastat. Sageli 
eelneb rakendusuuringule veel 
kuni pooleaastane eeluuring.

K u id as jõ u a b  u u s  t e h n o 
lo o g ia  r a k e n d u sse ?

Selleks on meil intel
lektuaalomandi kaitse ja 
kommertsialiseerimise tee
nistus. Tehnoloogiainstituudi 
üks oluline roll ongi TÜ 
teadlaste uuringute tulemuste 
kaitsmine. Nende patenteeri- 
da, litsentseerida ja vajadusel 
turustada aitamine.

A p rilli v i im a s e l  n ä d a la l  
to im u b  te h n o lo o g ia  päev .

See on uus traditsioon, mida 
tahame jätkata koostöös linna
valitsusega. Peale info vahen
damise tahame tunnustada 
parimaid ettevõtteid, kes on 
osanud kasutada ülikoolis loo
davat, ja teadlasi, kes on suu
nanud oma leiutised kaitsmi
sele või püüavad oskusteavet 
rakendada majandussfääris.

Patentidest loe järgmises UTs.

Veel aastakroonikast
Eelmise aasta viimases UTs 
ilmunud ülikooli aastakroo- 
nika ei mahutanud mõistagi 
kõike ülikoolis toimuvat.

Sõltus ju see allikaist, kust 
materjali otsisime, ka sellest, 
kes toimetusele eraldi oma 
kroonika kokku pani.

Eeskätt sirvisime üle 2004. 
aasta UT, ülikooli kodulehe
külgi, teisi Eesti ajakirjandus
väljaandeid jm.

Eraldi tahaksime aga täna
da neid, kes meie üleskutsele 
reageerisid ja oma kroonika 
kokku panid.

Need olid rektorite nõu
kogu, haldusdirektori büroo, 
õigusinstituut, kehakultuuri
teaduskond, usuteaduskond, 
kaugkoolituskeskus, keele
keskus, sotsioloogia osakond, 
Türi kolledž, Narva kolledž, 
Soome Instituut, kunstide

osakond, raamatukogu, geo
loogia instituut, botaanika ja 
ökoloogia instituut, keskkon- 
nafüüsika instituut.

Samas tahaksime loota, et 
järgmiste aastate kroonikate 
koostamisel saaksime tõesti 
hõisata avatud ülikooli üliõpi
lase Indrek Pertelsoni hõbe
medali üle. 2004. aastal sai ta 
siiski pronksmedali.

UT toimetus

Tartu Ülikooli muuseumid ühinesid
Liina  Jü rg e n
TÜ avalikkussuhete 
peaspetsialist

TÜ nõukogu võttis 17. det
sembril vastu Tartu Ülikoo
lide Muuseumide põhikirja, 
mille alusel koondusid 1. 
jaanuarist üheks asutuseks 
ülikooli ajaloo muuseum, 
Kunstimuuseum ning loo
dusmuuseum.

TÜ loodusmuuseum luuak
se praegu bioloogia-geograa- 
fiateaduskonna koosseisus 
olevate geoloogia- ja zooloo
giamuuseumi ning loodustea
duslike kogude baasil.

Loodav asutus ei tähenda 
üht muuseumi, vaid muu
seumide liitu, selgitab TÜ 
prorektor Jaak Kangilaski. 
Kõik muuseumid säilitavad 
oma senised nimed, ajalooli

se järjepidevuse ja erialased 
sidemed. Liitu koondumine 
võimaldab senisest paremini

kooskõlastada külastajate 
teenindamist, ekspositsiooni
de strateegiat ja ressursside 
kasutamist ning üheskoos 
nõutada oma tegevusele riik
likku toetust.

Seni ei ole riik osalenud TÜ 
muuseumide finantseerimi
ses. Seda on teinud ülikool ise 
haridus- ja teadussummade, 
järelikult põhitegevuse arvelt. 
Vahendid on ilmselt ebapiisa
vad, muuseumide inventari 
täiendamine aga aeglane ja 
töötajate palgad madalamad 
kui enamikus Eesti muuseu
mides. «Ühendamise tingiski 
vajaduse, et muuseumid olek
sid jõulisemad ja paremini 
nähtavad ülikooli sees, aga 
veelgi enam Eesti avalikku
sele ning ka rahvusvahelis
tele sihtgruppidele,» ütles 
Kangilaski.

UUDISED

Tervisliku Piima 
Biotehnoloogiate 
Arenduskeskus
16. detsembril asutati EPMÜ 
eestvedamisel OÜ Tervisliku 
Piima Biotehnoloogiate Aren
duskeskus.

Asutamislepingule kirjuta
sid alla Tartu Ülikool, Eesti 
Põllumajandusülikool, pii- 
mandusühistu E-Piim, Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistu 
ja Starter ST OÜ.

EAS toetab keskust järgne
va kolme aasta jooksul 18,7 
miljoni krooniga.

EPMÜ loomakasvatusins
tituudi teadusdirektori Katri 
Lingi sõnul on eesmärk luua 
biotehnoloogiad paremate 
tehnoloogiliste omadustega 
ja tervisliku piima ning kõrg
kvaliteetsete tervislike piima
toodete saamiseks.

TÜ õigusinstituut 
sai 10-aastaseks
28. detsembril tähistas õigus

instituut aastalõpuvastuvõtu- 
ga Maarjamäe lossis oma 10. 
tegevusaastat.

Tänane Tartu Ülikooli õi
gusinstituut loodi 10 aastat 
tagasi eraülikoolina tööd alus
tanud õigusinstituudi baasil.

Instituudi direktori Heiki 
Lindpere sõnul on eraülikooli 
integreerumine TÜga paran
danud akadeemilise õigus- 
hariduse kvaliteeti tänu avar
dunud võimalustele kasutada 
rohkem ja paremaid õppejõu
de ning ühendada Tallinna ja 
Tartu teaduspotentsiaal.

«Ühinemisest tekkinud 
sünergia võimaldab saavuta
da normaalse konkurentsivõi
me ka Euroopa haridusmaas
tikul,» märkis Lindpere.

Õppetöö toimub nii baka
laureuse- kui ka magistriast
mes päevases osakonnas ja 
teist aastat töötavas avatud 
ülikoolis. Üliõpilaste arv kõi
kides õppevormides kokku 
ületab tuhande piiri. Lähitu
levikus on instituudil kavas 
hakata pakkuma ka täiendus
koolitust.

Peruu m aastikud  
botaanikaaias
Jaanuarikuu lõpuni saab bo
taanikaaias vaadata näitust 
«Peruu loodus ja inimesed».

Botaanikaaia direktori 
Heiki Tamme sõnul on välja 
pandud 48 fotot Peruu maas
tikest, loomadest, taimedest 
ja inimestest.

«Näha saab ka troopiliste 
liblikate kogu, maailma suu
rima mageveekala arapaima 
soomust, röövkala piraaja 
topist ja mõningaid muid 
meeneid,» ütles Tamm.

Näitus on avatud iga päev 
kella 10-17.

Hando Tamme näi
tus Y-Galeriis
Eile avati Y-Galerii A- ja E- 
saalis Hando Tamme (s 1980) 
maalinäitus «Meie aja kange
lased».

Galeristi Margus Kiisi 
sõnul on maalidel kujutatud 
9 naist ja ühte meest, kelle 
ühine omadus on see, et nad 
on kõik eakad, kulunud ning 
närtsinud.

«Maalid on oma tonaalsu
se poolest jaotunud kaheks. 
Ühtedel kujutatakse tänapäe
vaseid inimesi kergelt sots
realistliku hõnguga laadis, 
teistel aga justkui tegelasi 
muinasjuttudest,» kommen
teeris Kiis.

Näitus jääb avatuks 16. 
jaanuarini.

http://www.tuit.ut.ee
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Õ N N I T L E M E

Ene Kivisik 50
Tundub küll uskumatu, kuid 
majandusteaduskonna deka
naadi juhatajal Ene Kivisikul oli
4. jaanuaril esimene juubel.

Uskumatu seetõttu, et ta 
jõuab ikka veel kõikjale ja 
suudab seda teha naerulsui. 
Oeconomicumi ehitus ja hal
dus, akrediteerimisaruannete 
ja tunniplaanide koostamine, 
teaduskonna tähtpäevade ja 
ürituste korraldamine -  seda 
loetelu Ene Kivisiku tegemis
test võiks jätkata pikalt.

Ilmselt on vähe neid ame
teid, mida saab tööülesanne
te mitmekesisuselt võrrelda 
dekanaadi juhataja omaga. 
Just see hoiabki Enet selle töö 
juures. Tema oskus enda aega 
jagada ning inimestega suhel
da on kadestamisväärsed.

Oma osa on siin kindlasti 
nii psühholoogi haridusel 
(TRÜ 1979) kui ka Tartus 
ühingu Teadus käigushoid
misel saadud kogemusel 
(1983-1991).

Siiski on tajust TÜ majandus
teaduskonnas (alates 1991. a)

kujunenud inimeseks, kelle 
käest nii üliõpilased kui ka 
õppejõud küsivad praktiliselt

kõikvõimalikke küsimusi ning 
nii imelik kui see ka pole -  
saavad ka vastuseid.

Seni on majandusteadus
kond olnud piisavalt liikumi
ses ja arengus, et mitte Enele 
igavaks muutuda. Püüame 
seda vältida ka edaspidi. 
Õnneks ei koosne juubilari 
kogu elu ainult tööst.

Soovime noorele vanaema
le piisavalt aega lumeradade, 
kunstihuvide, koduaia ja palju 
muugi jaoks.

Kolleegid
majandusteaduskonnast

D O T S E N T  K A L J U  T O I M  8 0

Täna tähistab psühholoogia osakond oma 
kauaaegse õppejõu dots Kalju Toime 

(7. jaan 1925 -  20. juuni 1996) 80. sünniaastapäeva.

Hommikul kell 11 viib buss osavõtjad 
Tiigi 78 õppehoone eest Elva kalmistule ja 
toob sealt tagasi.

Kl 14 algab kõnekoosolek Tiigi 78 aud 118.
• Avasõna -  Jüri Allik.
• Inge Unt «Kalju Toim -  kursusekaaslane,

ÜPUI-lane, kaasautor».
• Jaan Mikk «Kalju Toim juhendajana».
• Jüri Orn «Kui psühholoogid veel tundsid pedagooge».
• Peeter Tulviste «Kalju Toimest ja tema ajast».
• Maie Kreegipuu «Kuidas Kalju Toim kui kõige teoree

tilisem minu õpetajatest on andnud kõige praktilise
ma tulemuse rakenduspsühholoogias».

• Aleksander Pulver «Psühhodiagnostilisest toimetami
sest Tiigi tänaval».

• Olev Must «Vaimsete võimete uurimine pärast Kalju 
Toime».

• Jüri Allik «Isiksusepsühholoogia pärast Kalju Toime». 

Olete kõik oodatud!
Info: Ene Karja, tel 737 5904, ene.karja@ut.ee.

V Õ I S T L E V A D  T U  T O O T A J A D

Täna kell 10 algavad TÜ spordihoones (Ujula 4) kõrgkoolide 
töötajate spordivõistlused.

Külalistena on osalema kutsutud ka EOK, kultuurimi
nisteeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning Tartu ja 
Tallinna linnavalitsuste esindajad.

Õ N N I T L E M E

70

Tamara Sepp, valvur -  11. 
jaanuar
65

Maido Uusküla, dotsent, 
arstiteaduskonna täienduskes- 
kuse juhataja -  9. jaanuar
55

Mare Inno, vanemlaborant -
9. jaanuar

Peep Veski, professor, far
maatsia instituudi juhataja -
10. jaanuar
Mare Peedimaa, projektijuht -
11. jaanuar

50

Tiiu Täpsi, raamatukoguhoid
ja -1 2 . jaanuar
40

Karin Liikane, kaugkoolituse 
projektijuht -  11. jaanuar
35

Margit Albert, raamatupidaja -  
9. jaanuar
Siiri Indriksone, personaliar- 
vestuse spetsialist -  9. jaanuar 
Eiki Berg, professor -  13. 
jaanuar 
25

Silver Türk, laborant -  13. 
jaanuar
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IN M E M O R I A M

Dots August Tähnas
1. sept 1915 -  16. dets 2004
Meie hulgast on lahkunud ke
hakultuuriteaduskonna kaua
aegne õppejõud ja spordi- 
pedagoog dotsent August 
Tähnas.

Tähnas lõpetas 1949 Tartu 
Ülikooli kehakultuuriteadus
konna. Sõjajärgsetel aastatel 
andis Tähnas suure panu
se Tartu linna sporditöö 
korraldamisse. 1949-1984 
töötas ta kehakultuuritea
duskonnas õppejõuna ning 
oli pikka aega raskejõustiku 
kateedrijuhataja. 1975 sai ta 
dotsendi kutse.

August Tähnas tegutses 
aktiivselt tollases Eesti 
Maadlusföderatsiooni juht
konnas, oli 1959-1970 tree
nerite nõukogu esimees.

Ta kirjutas esimesed eesti
keelsed maadlusspordi õpi
kud: «Klassikalise maadluse 
õpik» (1964, koos E. Puu
sepaga) ja «Vabamaadluse 
õpik» (1972). August Tähnas 
oli õpetajana väga lugu
peetud ja hinnatud. Tema 
edukamad õpilased on J.

Liiv, H. Toots, K. Andresson, 
J. ja T. Sikkut, E. Niineste, E. 
Tõnisson, J. Kert jt.

Kõrge vanuseni tundis 
August Tähnas huvi oma 
õpilaste käekäigu ja maad
lusspordi arengu vastu 
Eestis. Heatujulise ja abi
valmina jääb Eesti maadlus
spordi nestor August Tähnas 
kauaks õpilaste ja kolleegide 
mälestustesse.

Kehakultuuriteaduskond 
Eesti Maadlusliit

E L i  T E E M A L I S T E  A R T I K L I T E  K O N K U R S S

Tartu Ülikooli TÜ Euroopa Kolledž kuulutab koostöös TÜ 
Sihtasutusega välja

Euroopa Liidu teemaliste artiklite konkursi,
et ärgitada Eestis selleteemalist diskussiooni ning tõsta selle 
sisulist taset.

Tingimused:
• Osaleda võivad kõik TÜ Euroopa Kolledži endised ja 

praegused magistrandid;
• Konkurss toimub 5. jaanuarist 24. aprillini;
• Hindamisele tulevad avaldatud artiklid, mis on ilmunud 

juhtivates päeva- ja nädalalehtedes, maakonnalehtedes 
ja erialaajakirjades;

• Artikli autori nime juures peab olema märge, et kirjuta
ja on TÜ Euroopa Kolledži magistrant või TÜ Euroopa 
õpingute magister;

• Üks autor võib konkursile esitada mitu artiklit.

Artikleid hindab Euroopa kolledži akadeemiline kolleegium. 
Auhinnafond on 5300 kr. Auhinna määramisel arvestatakse 
artikli aktuaalsust, intrigeerivust ja argumenteeritust.

Artikkel ja info selle ilmumise kohta (ajalehe nimi, ilmumise 
kuupäev) saata aadressü: karin.ruus@ut.ee. Tulemused te
hakse teatavaks Euroopa päeval 9. mail.

Õ P P I M A  A M E E R I K A S S E

17. jaanuariks tuleb esitada dokumendid, 
et kandideerida ISEP-programmi raames 

semestriks õppima USA ülikoolidesse.

Õppima asutakse bakalaureuse tasemel 2005/2006. õ-a 
sügissemestril.
Kandideerimistingimused ja nõutud dokumendid:

• omapoolne finantseering reisi, viisa ($100 + $100 
SEVIS tasu) ja tervisekindlustuse ($42 kuus) osas ning 
ühekordne ISEP-programmi paigutustasu $315;

• kehtiv TOEFL inglise keele testi tulemus;
• CV;
• ingliskeelne põhjendatud avaldus (personal statement);
• ingliskeelne tõend õppetulemuste kohta;
• olema peab vähemalt 2. aasta üliõpilane, kandideerida 

ei saa arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori eri
ala üliõpilased.

ISEP-programmis osalevad USA 245 kõrgharidust pakkuvat 
ning akrediteeritud ülikooli ja kolledžit (www.isep.org). On või
malik reastada kuni 10 omapoolset eelistust, millisesse kooli on 
soov õppima asuda. Lõpliku valiku kooli kohta teeb ISEP

Info: Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus (TÜ raamatu
kogu W. Struve 1-325, avatud E-N 13-16, tel 742 7243, 
merli.tamtik@ut.ee.

TÜ/Rock alustab Balti liiga mänge
Tartu esimene SEB BBLi mäng 
on 8. jaanuaril TÜ spordi
hoones. Kl 17 kohtuvad Tartu 
Ülikool/Rock ja Leedu mees
kond Klaipeda Neptunas.

15. jaanuaril kl 15 kohtuvad 
tartlased Vilniuse Lietuvas

Rytasega, enne seda mängi
vad aga Mosvka Regionaalse 
Dynamoga FIBA karikasarja 
raames (13. jaan kl 19 TÜ 
spordihoones).

Info: Meelis Pastak, tel 511 
5117.

E N A M P A K K U M I S E L E  T U L E V A D  K R U N D I D

Tartu Ülikool müüb vastavalt Tartu Ülikooli nõukogu 26. 
sept 2003 otsusele nr 63 suulise piiratud enampakkumise 
teel Tartu linnas Pirni 2 asuva kinnistu jagamisel tekkivad 
hoonestamata krundid.
Enampakkumise läbiviija on OÜ Tartu Tehnoloogiapark. 
Tingimusi väljastab ning informatsiooni jagab enampakku
mise läbiviija kontaktisik Heiki Tamm (tel 737 4859, mobiil 
506 4538) 10. jaanuarist 10. märtsini tööpäevadel kell 14-16 
aadressil Tartu, Vanemuise 21, tuba 349.
Enampakkumisest osavõtmiseks peavad nõuetekohased do
kumendid olema laekunud hiljemalt 11. märtsiks kell 12 
aadressil Tartu 51014, Vanemuise 21, tuba 349.

Tartu  Ülikool

Tartu Ülikool võtab 
teadus- ja arendusosakonda tööle

teadustalituse peaspetsialisti,
kelle ülesanne on TÜ teadustegevuse analüüsimi
ne, vastava strateegia koostamine ja realiseerimine, 
teadusevalveerimise koordineerimine ning teadusinfo- 
süsteemi haldamise ja arendamise korraldamine.
Täpsem info: www.ut.ee/konkurss.

Tartu Ülikool võtab tööle

eetikakeskuse koordinaatori,
kelle ülesanne on keskuse asjaajamise, arvepidamise ja 
väliskülaliste vastuvõtu korraldamine ning projektide ja 
ürituste koordineerimine.

Edukal kandidaadil on:
• administratiiv- ja raamatupidamisliku töö kogemus,
• hea analüüsi-, algatus- ja korraldusvõime,
• väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus,
• väga hea eesti ja inglise keele oskus,
• hea arvutioskus (MS Office).

Kasuks tuleb kõrgharidus ja hea saksa keele oskus.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elu
lookirjeldus hiljemalt 10. jaanuaril e-postiga või paber
kandjal TÜ personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 
302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Täpsem info: www.ut.ee/ 
konkurss ja tel 737 5145.

Tartu Ülikool võtab 
TÜ Narva Kolledžisse tööle

mitmekultuurilise hariduse konsultandi,
kelle ülesanne on Narva ja lähipiirkonna koolide nõus
tamine mitmekultuurilise hariduse arendamisel ja teiste 
toetavate tegevuste algatamine.

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (soovitavalt teaduskraad),
• töökogemus aineõpetajana põhikoolis,
• visioon multikultuurilise hariduse arendamise kohta,
• väga hea juhtimis-, koostöö- ja suhtlemisoskus,
• väga hea eesti ja hea vene keele oskus,
• hea arvutioskus.

Pakume:
• arenemis- ja õppimisvõimalust,
• huvitavat ja mitmekeelset töökeskkonda,
• elamispinda Narvas.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja 
elulookirjeldus hiljemalt 17. jaanuaril e-postiga või pa
berkandjal TÜ Narva Kolledžisse (college@narva.ut.ee, 
Kerese 14, 20304 Narva). Täpsem info: kolledži direktor 
Katri Raik, tel 515 3394, Katri.Raik@ut.ee.

T E A T E D

13. jaanuaril kl 13 toimub TU 
nõukogu saalis Erasmuse prog
rammi seminar. Teemad on ühis- 
õppekavad välisülikoolidega, in- 
tensiivprogrammide arendamine 
ja finantseerimise taotlemine. 
Info: välisüliõpilastalitus, tel 737 
5150.

K A ITS M IS ED

7. jaanuaril kl 12.15 kaitseb 
Kadri Leetmaa Vanemuise 
46-327 geograafia instituudis 
inimgeograafia erialal magistri
tööd «Eeslinnastumine Tallinna 
linnaregioonis sotsialismijärgsel 
perioodil». Juhendaja: vanemtea
dur Tiit Tammaru, PhD. Oponent: 
vanemteadur Rein Ahas, PhD.

12. jaanuaril kl 15 kaitseb Marje 
Oona ülikooli nõukogu saalis 
arstiteaduskonna doktoritööd 
«Helicobacter pylori infektsioon 
lastel: epidemioloogilisi ja ravi 
aspekte». Juhendaja prof Hei- 
di-lngrid Maaroos. Oponent

prof Francis Megraud (Victor 
Segalen Bordeaux II Ülikool, 
Prantsusmaa).

K O N T S E R T

TARTU LINNAMUUSEUMIS
9. jaanuaril kl 16 sarjas «Linna 
Muusikud Linnamuuseumis» 
kontsert «Serenaad Itaalia bei 
canto muusikast» «Hoia vahel 
aken lahti».
Esinevad Alina Sakalouskaya 
(itaalia mandoliin, Valgevene), 
Vello Jürna (tenor) ja Heiki Mätlik 
(klassikaline kitarr).
Kavas V. Bellini, P. Tosti, C. 
Muneir, E. Mezzacapo, N. 
Paganini, E. Tubina, A. Lemba, 
E. Lalo, M. Saare ja G. Rossini 
loomingut.
Piletid 60.- ja (40.-) kr.

TÜ AJALOO MUUSEUMIS
15. jaanuaril kl 19 R. Straussi 
melodraama «Enoch Arden». 
Esinevad Peep Lassmann (kla
ver) ja Tõnu Mikiver (tekst). 
Piletid 60.- ja (40.-) kr.
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Pärnu kolledž taastab maja
Varje So o tak

TÜ Pärnu Kolledži direktori 
Garri Raagmaa sõnul teki
tas laupäevane torm õppe
asutusele palju kahju.

Kui 6. augusti 1976. aasta 
tormiga tõusis Pärnus mere
vee tase 2 meetri ja 53 sen
timeetrini, siis 9. jaanuari 
2005. aasta orkaan kergitas 
vee 2,95 meetrit üle Kroon
linna nulli. Sünoptikute 
prognoos oli 2.20. Direktori 
sõnul oli kolledži ehitamisel 
küll arvestatud sajandi loo
dusjõudude «võimetega», kuid 
kahjuks 21. sajandi tormi ala- 
hinnati. «Vesi tungis hoonesse 
ja oluliselt said kannatada 
raamatukogu, elektri- ning 
küttesüsteem jm.»

Mis sai kahjustada?

Kolledžile tekitas olulisi 
probleeme see, et vesi viis 
raamatukogumaja alt ära osa 
pinnast, kolledž vajub. «Maja 
all on päris suur tühimik,» 
selgitas direktor. «Vajuma on 
aga hakanud maja nurgad, 
seintesse on tekkinud uusi 
pragusid ja hoone vajab tuge
vat toestamist.»

Raagmaa sõnul on suured 
kahjud ka kolledži territooriu
mil, kus vesi lõhkus kõnniteed 
ja asfaldi. Taastada on vaja 
kõnniteed, haljastus, parkla, 
parandada skulptuur. «Tulva
vee kõrgus oli üks meeter 
ja 10 sentimeetrit ning see 
tungis algul sisse vundamen
di alt, hiljem ka akendest.

päästmist. Raagmaa sõnul ei 
osanud aga nii kõrget veetõusu 
spetsialistidki ette näha.

Kolledži töötajate ja üli
õpilaste abiga jõuti raam atu
kogu varad ööl vastu esmas
päeva teistesse ruumidesse 
ümber paigutada. «Suur abi 
oli Tartust komandeeritud 
päästemeeskonnal,» toonitas 
direktor.

Kuidas päästeti kolledžit?

Pühapäeva lõuna ajal 
moodustati ülikoolis kiiresti 
päästemeeskond. Esimestena 
sõitsid Pärnusse ohutustali- 
tuse keskkonnakaitse pea
spetsialist Marek Bamberg 
ja turvalisuse peaspetsialist 
Ivar Univer. Nende järel 
sõitsid Pärnusse veel kolm 
meest eesotsas tehnovõrkude 
ja elektripaigaldiste talituse 
juhataja Arvo Aviga. Kaasas 
oli kolm pumpa, voolikud, 
soojapuhurid jm.

«Kui Pärnusse jõudsime, oli 
jõgi juba ennast veidi tagasi 
tõmmanud, aga jõepoolses 
majaküljes ulatus vesi veel 
aknani. Raamatukogus oli 
vett umbes 40-50 cm, vett 
olid täis ka kanalisatsiooni
torustikud jm», rääkis Marek 
Bamberg.

Raamatukogu põrand on 
maapinnast madalamal ja vesi 
sealt enam kuhugi voolata ei 
saa. «Ainuke väljapääs oligi 
pumpamine. Kuna ka elektrit 
polnud, siis elektrigeneraa- 
torite abil saadi valgust ja 
käivitati pumbad ning sooja-

GARRI R A AG M A A

Kolledž alustas taas oma iga
päevast tegevust. Suur tänu 
kõigile appi rutanuile!

Kannatada said raamatud,, 
arvutid, server, skänner, 
rääkimata mööblist, seintest, 
treppidest ja muust.» Kahjus
tusi on katusel ja mujalgi.

«Päästeoperatsioon on 
lõppenud ja eile algas kol- 
ledžis tavapärane õppetöö. 
Vaatame praegu oma varasid 
üle ja teeme kokkuvõtteid, et 
saaks kiiresti taastamisega 
alustada,» ütles Raagmaa.

Direktori sõnul oldi veetõu- 
suga arvestatud ja tehti nn eel-

sõlmed,» rääkis Arvo Avi.
Raamatukogu kohta mainis 

Avi, et kui põrand sai kuivaks, 
hakkas kohe tööle põranda
küte.

«Päästjad töötasid agarasti. 
Tudengid ja teised abilised 
olid moodustanud inimketi 
ja andsid toolide peal seistes 
üksteisele edasi raamatud.» 
Tartlased aitasid kolledžit 
kindlustada ka uue eeldatava 
tormi vastu. Õnneks tormi ei 
tulnud.

Raamatute päästmine.

Kolledži territooriumi laastasid vesi ja jää.

Avi sõnul andis pääste
operatsioon mõtlemisainet, 
missugune tehniline varus
tus peaks meil endil olema. 
«Pühapäeval tulid rentijad 
ja kauplused vastutulelikult 
appi ja saime kiiresti vajaliku 
varustuse.

Kahjuks ei hakanud kolmest 
renditud elektrigeneraatorist 
kolm tööle.»

Tartust käisid kolledžit 
abistamas ka kaitseliitlased ja 
naiskodukaitsjad.

Kolledž tänab

Direktor Garri Raagmaa 
tänab kõiki abistajaid. «Meie 
vaprad üliõpilased ja välis
maalastest AIESECi liikmed 
tulid üleskutse peale appi 
juba samal päeval. «Ilma 
teieta poleks olnud võimalik 
raamatuid päästa.» Suur abi 
oli kolledži personalist ja 
tartlastest ning samuti pärna
katest. «Suur tänu kolledži 
haldusjuhile Sirje Talvingule 
ja  Anti Raamatule. Antti oli 
kohe kohal, vaatamata sellele, 
et tema enda korter kolledži 
läheduses uppus. Näiteks 
üliõpilane Tõnu Raiend tuli 
oma firma traktoriga kohe 
pärast veetõusu alanemist 
territooriumi jääst puhasta
ma. Andres Tamsalu Pärnu 
Ramirendist tõi abiks oma 
generaatori ja pumba. «Väga 
suur tänu ülikooli haldusosa
konnale, kes kiiresti reageeris

GARRI RAAGMAA

GARRI RAAGMAA

Ivar Univer ülikoolist ja kaitseliitlane Arvi Asi. m arek  bam berg

ja oma mehed meile appi saa
tis,» ütles Raagmaa.

Koristustööd jätkuvad. 
Õppetöö algas taas. Eksamid

toimuvad üldjuhul planee
ritud graafiku alusel. 9.-12. 
jaanuarini ärajäänud eksami
tele leitakse asendusajad.

UT KUSIB

Kuidas aitasid kaitseliit 
ja naiskodukaitse kolledžit?
Vastab TÜ siseinfo spetsia
list, NKK Tartu ringkonna 
esinaine Leane Morits.

Pärnusse sõitsime esmas
päeva hommikul. Mehed 
läksid hooldekodusse perso
nali ja vanureid aitama. Kuul
davasti olid nad seal mööblit 
tõstnud ja inimesi ühelt kor
ruselt teisele transportinud. 
Pärast seda läks kogu grupp 
kolledži juurde, kus tegime 
suhteliselt kerget, aga üksluist 
tööd -  meile anti liiv, labidad 
ja kotid ning juhendid, et liiv 
tuleb tõsta kottidesse ning 
kottidega kindlustada kol

ledži aknaid uue kardetava 
tõusuvee ja sellega kaasneva 
jää vastu. Kuna meid oli palju, 
sai see töö üsna kiiresti tehtud 
ja inimesed olid endiselt taht
mist täis. Vahepeal aga oli 
pimedaks läinud ning koordi
neerijad leidsid, et puude saa
gimine ja prahi koristamine 
tuleb edasi lükata. Ka kohali
kud lisajõud olid saabunud ja 
seega tänati kaugema nurga 
mehi südamest ning lubati 
koju naasta.

K es n e e d  k a u g e m a  k a n d i  
a ita ja d  o lid ?

Meie meeskonnas oli 43 
kaitseliitlast, naiskodukaitsjat 
ja vabatahtlikku, kellest um
bes neli viiendikku on olnud 
või on praegu Tartu Ülikooli 
üliõpilased ja kraadiõppurid.

Ega me ju algul, kui püha
päeva õhtul info saabus, 
teadnud, kuhu või keda tuleb 
aitama minna. Inimesed olid 
aga väga tahtmist täis midagi 
ära teha ja grupp sai kokku 
väga kiiresti.

M is tu n n e  jä i?
Rohkem oleks tahtnud ai

data.

TANA LEHES

Teadusuuringute
rakendamisest
LK 3

Eesti Vabariigi
teaduspreem ia
kandidaadid
LK 2

Ülikooli siseveeb
LK 3

12. jaanuaril 1806 toimus 
Tartus esimene sünnitus 
prof Christian Friedrich 
Deutschi organiseeritud 
kahe voodikohaga sünni- 
tusabikliinikus. Ühes 
Moskva Ülikooli juures 
avatud sünnitusabikliini- 
kuga oli see üks esimesi 
kliinikuid Venemaal.

UUDISED

Autonoomia
kõrghariduses
13.-15. jaanuarini osaleb rek
tor Jaak Aaviksoo Barcelonas 
Euroopa Liidu ja ASEANi- 
maade (Kagu-Aasia Maade As
sotsiatsioon) ülikoolide ümar
laual. Mitmepäevase ümar
laua teemaks on autonoomia 
kõrghariduses.

Rektor osaleb neil päevil 
ka ELi ja ASEANi rektorite 
konverentsi ettevalmistaval 
kohtumisel. 20. ja 21. jaanua
ril on rektor Brüsselis EUA 
juhatuse ja nõukogu istungil.

Eesti Riigikohus 
saab 85-aastaseks
14. jaanuaril kell 13.15 algab 
TÜ aulas Riigikohtu 85. aasta
päevale pühendatud aktus ja 
konverents.

Pidulikele sõnavõttudele 
järgneb Riigikohtu pressi
esindaja Marelle Lepiku 
sõnul konverents «Riigikohtu 
lahendid Eesti õiguskorras: 
tähendus ja kriitika». Ette
kandjate hulgas on prof Eerik 
Kergandberg, prof Raul Narits 
jt. Ettekannetega esinevad 
ka Riigikohtu korraldatud 
teadustööde konkursi võit
jad. Võitjate nimed ilmuvad 
järgmises UTs.

Aastapäevaüritusel osale
vad president Arnold Rüütel, 
peaminister Juhan Parts, 
mitmed kõrgemate kohtute 
esindajad välismaalt jt.

O N L I N E -  KUSITLUS

Mitu eksamit 
teed sellel sessil?

Vastajaid: 103

Uus küsimus:
Kas torm 

tekitas sulle kahju? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

Tartu kaitseliitlased oti Pärnu kolledžile appi jõudnud.
ARVO AVI

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Tartu Ülikool 
tunnustab
TÜ väikese medaliga autasus
tati pedagoogika osakonna 
dotsenti Larissa Vassiltšenkot 
pikaajalise õppetöö ja teadus
tegevuse eest.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga 
tunnustati 65. sünnipäeval 
keemilise füüsika instituudi 
juhatajat professor Ilmar 
Koppelit pikaajalise teadus
liku, pedagoogilise ja ühis
kondliku töö eest.

Ülikooli aukirja said pika
ajalise kohusetundliku töö 
eest 55. sünnipäeval psühho
loogia osakonna dotsent Olev 
Must ja 50. sünnipäeval raa
matukoguhoidja Tiiu Täpsi.

Akadeem ia
kaastööauhinnad
21. jaanuaril kl 17.15 annab 
ajakiri Akadeemia Tartu Kir
janduse Majas üle oma 2004. a 
kaastööauhinnad.

Tartu Ülikoolist on lau
reaadid laureaadid doktorant 
Liina Lukas (humaniora), tea
dur Indrek Jääts (socialia) ja 
audoktor Jaan Puhvel (tõlke- 
auhind).

Äramärgitute hulgas on üli
koolist Piret Kuusk ja Leonid 
Stolovitš, Kaarel Piirimäe, 
Rein Ahas, Jüri Roosaare, 
Anneli Uusküla, Siiri Silm, 
Renata Sõukand, Ain Raal ja 
Leo Luks.

Akadeem ia lastein- 
tensiivravi kompleks
11. jaanuaril avati kliinikumi 
lasteintensiivravi kompleks.

Kliinikumi avalikkussuhete 
juhi Kristi Taela sõnul algasid 
lasteintensiivravi kompleksi 
renoveerimistööd eelmise 
aasta suvel. Tööde kogumak
sumus on 8 miljonit krooni. 
Lastehaigla I korrusel paikne
nud intensiivravi osakond on 
täielikult ümber ehitatud.

Osakonnas on ravikohad 
üheksale intensiivravi vajava
le patsiendile.

Kliinikumi lasteintensiiv
ravi osakond on kogu Lõuna- 
Eesti ja osaliselt Kesk-Eesti 
ja Kirde-Eesti vastsündinute 
ja laste III etapi intensiivravi 
keskus.

Näitus eesti 
ülikooli loomisloost
Detsembril lõpus avati TÜ Aja
loo Muuseumis näitus «Rännak 
ajas: tee eesti ülikoolini».

Näituse koostaja Mare Vii
ralti sõnul tutvustatakse Eesti 
ülikooli loomislugu aastast 
1802 (esmakordselt asuti 
Tartu Ülikoolis õpetama eesti 
keelt) kuni 1919 (avati eesti
keelne Tartu Ülikool).

«Näitus valgustab seni 
suhteliselt vähem uuritud 
aspekte meie rahvusülikooli 
arenguloos: kuidas sündis 
esialgu vaid tagasihoidlikku 
kõlapinda leidnud idee eesti
keelse ülikooli rajamisest; 
kuidas toimus rahvusülikooli 
ideede areng ja kes olid nende 
kandjad,» selgitas Viiralt.

Näitusega tähistab muu
seum Tartu Ülikooli 85. aasta
päeva eesti ülikoolina. Ekspo
sitsiooniga saab tutvuda 20. 
märtsini.

VEEBI KOMMENTAAR

Ööraamatukogu
Ööraamatukogu on üks 
vahva värk, eriti enne 
eksamit.

UT nr 1, 7. jaanuar

Eesti Vabariigi teaduspreemiate 
kandidaadid on kinnitatud
Riigi teaduspreemiate ko
misjon kinnitas käesoleva 
aasta teaduspreemiate kan
didaadid. Nende hulgas on 
ka kõik TÜ esitatud TÜ tead
lased. Tartu Ülikooli teadlasi 
on esitatud kandidaatideks 
ka.

Eesti Vabariigi teadus
preemiaid antakse sel aastal 
välja juba 15. korda. 300 000- 
krooniseid preemiaid pika
ajalise tulemusliku teadus- ja 
arendustegevuse eest, nn 
elutööpreemiaid on kaks 
ning 150 000-krooniseid aas
tapreemiaid kaheksa.

Viimaseid antakse välja 
eelneva nelja aasta jooksul 
valminud ja avaldatud pari
mate teadustööde eest eri tea- 
dusvaldkondades. Võrreldes 
eelmise aastaga on eripäraks 
see, et valitsus kinnitas 500 
000-kroonise lisapreemia 
silmapaistva teadusliku avas
tuse või olulise sotsiaalm a
jandusliku mõjuga teadus- ja 
arendustöö eest.

Riigi teaduspreemiate 
komisjon tunnistas TA presi
dendi Richard Villemsi ees
istumisel ülikoolide ja teiste 
teadusasutuste nõukogude 
ning Eesti TA akadeemikute 
esitatud taotlustest teadus
preemiate põhimäärusele 
vastavateks kokku 33 ette
panekut. Komisjon jätkab 
koos ekspertidega tööd ning 
teeb otsuse veebruari algul. 
Seejärel esitatakse oma sei
sukohad valitsusele kinnita
miseks.

Riigi teaduspreemiad an
takse kätte Eesti Teaduste 
Akadeemias Eesti Vabariigi 
aastapäeval 24. veebruaril.

Leiutised ja 
elutööpreemiad

Leiutise ja arenduse pree
mia kandidaadiks esitati 
vaid üks ettepanek. Selleks 
on Vello Valdna (TTÜ) töö 
«Röntgenluminofoor», mis 
läbib enne lõpliku hinnangu 
andmist ka rahvusvahelise 
ekspertiisi.

300 000 krooni suurustele 
kahele nn elutööpreemiale 
kinnitati kandidaatideks 7

tuntud Eesti teadlast: Lembit 
Allikmets (TÜ), Ea Jansen, 
Dimitri Kaljo, Ilmar Koppel 
(TÜ), Uno Mereste, Ilmar Tal
ve ja Mihkel Veiderma.

Teadusvaldkondade
preemiad

Aastapreemiate seitsmes 
teadusvaldkonnas esitati 25 
tööd, mis kõik ka kinnitati 
kandidaatideks. Põllumajan
dusteaduste valdkonnas ei 
esitatud ühtegi tööd.

Täppisteadused

Jaan Kalda -  «Üldistatud 
mastaabi-invariantsuse for
malism».

Jaak Kikas, Artur Suisalu, 
Arlentin Laisaar (kõik TÜ) -  
«Osalise korrastusega tah- 
kised -  sissevaade optiliste 
molekulaarsondide vahen
dusel».

Mati Kilp (TÜ) «Polügooni
de (algebraliste automaatide) 
lamedusomadused».

Romi Mankin (TPÜ) Astrid 
Rekker (Haljas) (TÜ), Ris
to Tammelo (TÜ) -  «Müra 
konstruktiivne roll nano- ja 
ökosüsteemides.

Martti Raidal -  «Kvarkide ja 
leptonite ühendteooriast».

Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis Jürgen Dröge 
näitab Meissneri eriti olulisi teoseid. a ija  sakova

Prof Meissneri kogu
A ija  Sakova

11. jaanuaril andis Saksa
maa Liitvabariigi suursaadik 
Eestis Jürgen Dröge TÜ raa
matukogule üle TÜ audokto
ri, õigusteaduse prof Boris 
Meissneri (1915-2003) raa
matukogu.

Prof Meissner kaitses aas
takümneid Eesti iseseisvuse 
õigusliku järjepidevuse põhi
mõtteid ja aitas kaasa nende 
jõudmisele poliitikute tead

vusse. Saksamaa suursaadiku 
Dröge sõnul, kes ka ise on 
õigusteadlane, on Meissneri 
puhul tegu teadlasega, kes 
50ndate teisel poolel töötas 
välisministeeriumis ja suutis 
ka aktiivselt poliitikat mõju
tada.

Kõige olulisema teosena 
482 annetatud kastis sisaldu
vast materjalist mainib Dröge 
uurimust «Nõukogude Liit, 
Balti riigid ja rahvusvaheline 
õigus».

Keemia ja molekulaarbioloogia

Maia Kivisaar (TÜ) -  
«Bakterigenoomi mutagenees- 
adaptatsioonimehhanism kesk
konna stressi tingimustes».

Enn Lust, Alar Jänes, Mart 
Väärtnõu, Karmen Lust, Gun
nar Nurk (kõik TÜ) -«Tahkise 
ja elektrolüüdi vahelise piir- 
pinna ehitus ja protsessid uue- 
tüübilistes elektrienergiasalves- 
tites ning kütuseelementides».

Tehnikateadused

Jakob Kübarsepp, Ants 
Lõhmus (TÜ), Irina Hus- 
sainova, Rünno Lõhmus (TÜ) - 
«Mikro- ja nanotehnoloogilis- 
te uurimismeetodite arenda
mine tööstuslike materjalide 
väljatöötamiseks».

Rein Laaneots -  «Mõõtetu- 
lemuste usaldatavus».

Mart Min, Toomas Parve, 
Andres Kink, Indrek Rätsep -  
«Meetodid ja vahendid 
elektrilise bio-impedantsi 
kasutamiseks meditsiiniteh
noloogias».

Arvo Ots -  monograafia 
«Põlevkivi põletustehnika».

Andres Öpik, Sergei 
Beresnev, Kalju Lott, Vitali 
Sõritski -  «Elektrit juhtivate

polümeeride omaduste ja 
kasutusvõimaluste uurimine 
mitmekihilistes struktuurides 
koos anorgaaniliste pooljuht- 
ühenditega».

Arstiteadus

Toomas Asser, Tambet 
Teesalu, Andres Kulla, Aive 
Liigant, Tõnu Rätsep (kõik 
TÜ) -  «Aju kasvajaliste ja 
vaskulaarsete haiguste kliini
lised ja alusuuringud».

Jaanus Harro (TÜ) -  «Afek
tide neurobioloogilise regulat
siooni alased uurimistööd».

Ruth Sepper, Kaiu Prikk -  
«Uuringud kopsude koekah- 
justuse tekkest, arengust ja 
regulatsioonist».

Enn Seppet (TÜ), Valdur 
Saks (KBFI) -  «Frank-Starlingi 
südameseaduse interpretat
sioon energeetilise metabo- 
lismi kompartmentatsiooni ja 
regulatsiooni valguses».

Geo- ja bioteadused

Tiiu Märss -  «Keskpaleosoi- 
liste selgroogsete evolutsioon 
ja levik põhjapoolkera me
redes ning nende praktiline 
väärtus geoloogias».

Tiina Randlane, Andres 
Saag (mõlemad TÜ) -  «Samb

like süstemaatika, liigiline 
mitmekesisus ja levik».

Viivi Russak, Ain Kallis -  
«Eesti kiirguskliima teatmik».

Sotsiaalteadused

Jüri Allik (TÜ) -  «Eksperi- 
mentaal-, sotsiaal- ja isiksuse- 
psühholoogia alased uurimis
tööd».

Humanitaarteadused

Mati Erelt (TÜ), Leelo Kee- 
vallik, Heli Laanekask, Karl 
Pajusalu (TÜ), Tiit-Rein 
Viitso (TÜ) -  monograafia 
«Estonian Language».

Magnus Ilmjärv -  «Eesti 
ja  teiste Balti riikide välis
poliitika alased uurimused: 
monograafia «Hääletu alis
tumine» ja  teised publikat
sioonid».

Indrek Jürjo -  monograafia 
«Liivimaa valgustaja August 
Wilhelm Hupel 1737-1819».

Raimo Pullat -  «Lootuste 
linn Peterburi ja eesti harit
laskonna kujunemine kuni 
1917» ja teised monograafiad 
ja allikapublikatsioonid aas
tail 2001-2004».

Urmas Sutrop -  «Fr. R. 
Kreutzwaldi usulis-filosoofi- 
line maailmavaade».

UT KUSIB

Kuidas tunned end eelviimasel sessil?
Sven
R etkov
keemia 3. a 
üliõpilane

Minu jaoks on see sess sama
sugune nagu kõik eelmised. 
Väga head hinded pole minu 
jaoks kunagi olnud prioriteet. 
Püüan teha kõiki eksameid 
nii hästi, kui suudan ilma üle
pingutamata, see tähendab, et 
ei veeda eksamile eelnevaid 
öid raamatute taga ning leian 
aega ka meelelahutuseks.

Pärast lõpetamist tahaks 
jätkata keemia magistriõppes. 
Kuid kuna tegu on 3+2 
süsteemiga, siis sinna kandi
deerimine on minu jaoks veel 
segane. Ei tea veel, millised 
on sisseastumiseksamid ja 
missuguste bakalaureuse 
eksamite tulemused lähevad 
kandideerimisel arvesse. Kuid 
loodan, et see selgub peagi.

Kui tasuta magistriõppes
se ei peaks saama, siis olen 
mõelnud ka tasulisele kohale 
kandideerimisest.

Ingrid
Evert
kirjanduse ja 
rahvaluule 3. a 
üliõpilane

Kuna kevadel on plaanis lõpe
tada, siis on praegune sess 
eriti tööd nõudev ja pingeline. 
Kõik vajalikud ained peavad 
tehtud saama ja need, mis 
võtmata on, aga mida juhusli
kult praegu ei loeta, tuleb ise 
selgeks õppida.

Osa aineid, mida ma ise
seisvalt olen õppinud ja 
milles eksami sooritanud, on 
suhteliselt kehva tulemusega. 
Loengus käies tead, millele 
õppejõud erilist rõhku paneb. 
Ise materjali kogudes kesken
dud võib-olla sekundaarsele.

Kõige raskem viimase aasta 
juures on see, et ei saa osaleda 
nendes loengutes, mis ennast 
enim huvitaksid.

Magistrisse kohe järgmine 
sügis ennast minemas ei näe. 
Uue süsteemi tõttu on veidi 
ebaselge sinna sissesaamise 
võimalikkus.

Priit
M artin son
õ igus
teaduse 3. a 
üliõpilane

Kui üleujutused ning tormid 
seda ei nurja, siis kavatsen 
kevadel kindlasti lõpetada.

Tahan igal juhul edasi min
na magistrantuuri ja tunnen 
end suhteliselt kindlalt.

Laiemalt vaadatuna sõltub 
edasipääsemine kõikide sesside 
tulemustest, kuna iga eksam 
mõjutab keskmist hinnet ning 
magistrantuuri pääsemisel 
oleks mõistlik arvestada terve 
bakalaureuseõppe aja jooksul 
omandatud teadmistega.

Kitsamalt on senise info 
põhjal jäänud arusaam, et 
keskmise hinde osakaal on 
magistrisse pääsemisel võrrel
des sisseastumistestiga väike.

Õigusteaduskond pole käes
olevaks hetkeks (10. jaan) 
täpseid vastuvõtutingimusi 
ametlikult teatavaks teinud, 
seega on endiselt ruumi ülla
tusteks.

Eelmisel aastal pälvisid Eesti Vabariigi teaduspreemia Tartu Ülikoolist Teet Örd, Tšeslav Luštšik (elutööpreemia), Ni
kolai Kristoffel, Mati Laur, Sulev Kõks, Sulev Vahtre (elutööpreemia) ja Eero Vasar. Kollažist puuduvad Vallo Volke ja  
Vootele Võikar. m ontaaž: e rg i prom m ik, fo to d :  u t  a rh iiv
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Uuest aastast töötab 
ülikoolis siseveeb
T iia  L illem aa
IT osakonna projektijuht

5. jaanuaril käivitunud si
seveeb on tänaseks hoo 
sisse saanud ja ülikoolipere 
esimesed ehmatused üle 
elanud.

Enim segadust on ehk teki
tanud e-posti teel saabunud 
dokumenditeated, millega ei 
osata midagi peale hakata.

Dokumenditeade saadetak
se kõigile isikutele või grupi 
liikmetele, kelle dokumendi 
registreerija lisab adressaadi 
reale.

Tänaseks on dokumenditea- 
te vorm muudetud mõnevõrra 
informatiivsemaks ning see 
sisaldab ka juhiseid abi saa
miseks erinevate veateadete 
või probleemide puhul.

Kui dokumente siiski avada 
ei õnnestu, on soovitav üle 
vaadata oma veebibrauseri sea
ded, mille juhis on IT osakonna 
kodulehel www.ut.ee/it.

Ilmselt jätkub mõningat 
segadust veel jaanuari lõpu

ni, kuni nii dokumentide 
sisestajad kui ka kasutajad 
uuendatud süsteemiga ära 
harjuvad. Nädala jooksul on 
esmase koolituse läbinud 180 
dokumentide sisestajat.

Järgmisel nädalal toimuvad 
koolitused veel 19. jaanuaril 
kl 9.30 ja 13.30. Planeeritud 
on ka edasised koolitused nii 
süsteemi paremaks tundma
õppimiseks kui ka grupi- 
töövahendite ja osakondade 
siseveebide kasutuselevõtuks. 
Samuti täiendame jooksvalt 
dokumendihalduse veerus abi
info lingi all asuvaid juhiseid.

Siseveebi kasutamine 
eeldab Tartu Ülikooli arvuti
võrgu keskse kasutajatunnuse 
olemasolu, mille saab IT osa
konnast (helistada 5500 või 
kirjutada ak.abi@ut.ee).

Siseveebis peaks lähemate 
nädalate jooksul uut infot li
sanduma just varia rubriiki -  
pildigaleriisse, ostu-müügi ja 
arutelu alla, et siin ikka üli
kooli elu kogu oma värvikuses 
kajastuks.

Ahti Seppeti tööd 
ajaloo muuseumis
M are V iira lt
TÜ Ajaloo Muuseumi 
näituste koordinaator

Ülikooli ajaloo muuseumi 
valges saalis saab 19. jaa
nuarist esmakordselt näha 
Ahti Seppeti abstraktseid 
maale ja väänatud vineer- 
objekte.

Ahti Seppet (sünd 1953) on 
lõpetanud Tartu Kunstikooli 
1973, õppinud TÜ õigustea
duskonnas 1978-1979. Ta on 
töötanud Tartu Lastekunsti- 
koolis õpetaja ja õppealaju
hatajana. Alates 1984. aastast

töötab Tartu Kunstimuuseu
mis.

Seppet on esinenud 1978. 
aastast paljudel grupi- ja 
isikunäitustel maalide, skulp
tuuride ja installatsioonidega 
nii Eestis kui ka Lätis, Leedus, 
Soomes, Venemaal, Rootsis, 
Saksamaal, Prantsusmaal, 
USAs.

Peale Tartu Kunstimuuseu
mi ning mitme teise kunsti
muuseumi Eestis on tema töid 
võimalik leida erakogudes 
Eestis ja välismaal.

Näitus «Väändes» jääb ava
tuks 13. märtsini.

Prof Tiit Pääsuke 
korraldab õpitoa
22. jaanuaril toimub ülikooli 
kunstimuuseumis prof Tiit 
Pääsukese õpituba «Elav 
akt» (pliiatsikrokii).

Õppetöö on kahes rühmas: 
11-13 ja 14-16. Vajalik eelre
gistreerimine: tel: 737 5384, 
kmm@ut.ee. Kaasa oma va
hendid: paberid, teip, pliiat
sid, kriidid jm www.ut.ee/ 
artmuseum, Pilet: 8 kr, õpi

lane 5 kr, õpitoas osalemine 
25 kr. Samas saab külastada 
näitust «Ateljee atleedid».

Naisakti krokiide joonista
mine prof Tiit Pääsukese ju 
hendamisel on haruldane või
malus arendada oma loovust 
elava inimese joonistamisel 
tunnustatud kunstniku näpu
näidetel antiiksete kipsaktide 
keskel.

Vana kohvik avab 
varsti oma uksed
Varje Sootak

Legendaarne ülikooli vana 
kohvik avab kuu lõpus taas 
oma uksed.

Ülikooli 20 asuv vana koh
vik on omaniku Rein Kilgi 
sõnul päris uue näo saanud. 
«Oleme kasutusele võtnud 
vanu ruume, teinud talve
aia, toonud kohvikusse palju 
kunsti ja lilli,» ütles Kilk. Esi
mesel korrusel on kiirtoidu- 
kohvik, teise korruse saalides 
ja salongides tuleb söök-jook 
tellida.

2. novembril 1957 avati 
hoones kohvik. See ei kuju
nenud ainult tudengite söögi- 
paigaks (alumisel korrusel 
avati hiljem söökla), vaid ka 
ehtsaks klubiks, kus küünla
valgel luuletusi loeti ja muusi
kat kuulati jne. «Tahame koh
vikusse igati elu sisse puhuda,

Nurgake teise korruse ühest 
salongist. VARJE so o tak

et üliõpilased siia jälle tagasi 
tuleksid,» ütles Rein Kilk.

Peagi UTs kohvikust lähe
malt.

Teadusuuringud ja 
nende rakendamine
Erik  Puura
tehnoloogiainstituudi
asedirektor

Tartu Ülikooli eesmärk on 
olla rahvusvaheliselt tun
nustatud teadusülikooi ja 
Eesti akadeemilise vaimsu
se, teaduskeele ning kõrg
tehnoloogilise innovatsioo
ni keskus.

Tartu Ülikoolis on praegu 
489 teadustöötajat, sh 151 
professorit. Aastas ilmub TÜ 
teadlastelt ligi 4000 teadusar- 
tiklit ja publikatsiooni, kaits
takse 70-80 doktorikraadi. 
Põhiliselt Tartu Ülikooli tead
lastest koosneb kuus teaduse 
tippkeskust.

Patenteerimine ei ole 
eesmärk omaette

Samas on Tartu Ülikooli 
valduses praegu üks välja an
tud patent. Eesti Patendiame
tis on menetluses 5 taotlust ja 
täiendavalt on nende leiutiste 
kaitseks esitatud 48 patendi
taotlust eri välisriikides.

Need on näitajad, mis 
samuti määravad ülikooli 
imago -  patendiportfelli alu
sel hinnatakse ülikooli kui 
kõrgetasemelist teadus- ja 
arendusülikooli, mis arendab 
riigi majandust.

Loomulikult pole patentee
rimine ja patentide hoidmine 
eesmärk omaette, sest see 
maksab palju. Mida kiire
mini ülikool suudab 
patendid ette
võtlusse suunata, 
seda parem -  
patendi alusel 
l i t s e n t s i d e  
müümine ka
tab kulud 
vaid erand
juhtudel.

Mõnikord on 
kasulikum hoida 
leiutis salajas, et välis
tada jäljendamist konkurenti
de poolt. Parimaks näiteks on 
siin Coca Cola, mille valemit 
pole kunagi patenteeritud 
ning keegi konkurentidest 
pole suutnud seda täpselt 
jäljendada. Kuid ka litsent- 
simüügis ning oskusteabe 
kommertsialiseerimisel on

ERIK P UURA

Ülikoolis kehtiv kord on üli
kooli liikmetest leiutajate 
suhtes igati soosiv.

Tartu Ülikoolil esialgu vaid 
üksikud edulood.

Teadusmahukas ettevõtlus- 
sektor on nõrk

Tartu Ülikool soovib 
saada maailmas arvesta
tavaks teadusülikooliks. 
Just intellektuaalomandi 
määratlemine, kaitsmine ja 
kommertsialiseerimine on 
peamine valdkond, kus Tar
tu Ülikool jääb alla suurele 
osale Euroopa ülikoolidele. 
Seda võib pidada postsotsia
listlikuks probleemiks, sest 
Euroopa 100 parima ülikooli 
nimistus on ainsana vanast 
sotsialismileerist Moskva Üli
kool.

Eesti teadusmahukas ette- 
võtlussektor on nõrk. Kõikides 
teadmistepõhise Eesti priori- 
teetvaldkondades on enamik 
teadusmahukatest ettevõtetest 
niigi loodud ülikoolide ning 
teadus- ja arendusasutuste 
baasil. Need edulood peaksid 
olema kindlaks argumendiks 
riiklike lisavahendite suu
namisel uurimisgruppidele, 
mille tegevuse tulemusena on 
uusi lahendusi tekkinud ning 

tekib ka edaspidi.
Kuid selle aluseks 
on uurimisgrupi 

enda aktiivsus
-  uue uurimis
töö plaan, mis 
on kirja pan
dud projekti
na. Tehnoloo

g ia in s t i tu u d i  
finantsvahendite 

osakond nõustab 
kogu ülikooli liikmes

konda majandusliku mõjuga 
rakendusuuringute taotluste 
koostamisel ja vormistamisel.

Leiutise majandusliku 
mõju hindamine

Samas on teadust tehtud 
kogu aeg, sageli analüüsima
ta, missugune võiks olla tule

muste majanduslik mõju. Kui 
uurimisgrupp on jõudnud või 
plaanib jõuda tulemuseni, mis 
võimaldab luua uusi tooteid ja 
teenuseid või anda olulist li
saväärtust olemasolevale, siis 
tuleks endalt küsida: kas meie 
tegevuse juba loodud või plaa
nitud tulemused on sellised, 
millel võiks olla oluline ma
janduslik mõju juhul, kui neid 
kasutatakse ettevõtluses?

Kui vastus on jaatav või 
kõhklev, oleks otstarbekas 
pöörduda tehnoloogiainsti
tuudi tehnoloogia litsentsee
rimise osakonda ning läbi 
arutada tulemuste kaitse 
vajalikkus ja võimalikkus -  
sarnane leiutis võib juba olla 
patenteeritud.

Tehnoloogiainstituudi roll 
on vastavalt eelmise aasta 
lõpus kehtima hakanud kor
rale korraldada teadustule
muste majandusliku mõju 
hindamist, leiutise kaitsmist 
ja potentsiaalsete kasutajate 
leidmist koostöös väljatööta
jatega.

Ülikoolis kehtiv kord on 
ülikooli liikmetest leiutaja
te suhtes igati soosiv -  kui 
idee rakendub, siis leiutise 
patenteerimise ning hiljem 
litsentseerimise korral saab 
autor koguni 65% saadavast 
kasumist. Samas tagatakse 
leiutajale või oskusteabe val
dajale konfidentsiaalsuslepin- 
guga kindlus, et keegi ideed 
ära ei varasta.

Samuti on võimalik asutada 
ülikooli ja leiutaja osalusega 
spin-off-firma. Tehnoloogia- 
instituut tagab sellise tegevu
se vormistamise, mis välistab 
huvide konflikti, ning võib 
omalt poolt otsida investo
reid, kelle vahendite abil 
tegevus käima lükata. Ning 
ülikool saab uhkust tunda, 
et siit võrsunud ettevõtted 
arendavad teadusmahukat 
tootmist.

Töös «Maailma kaardistami
ne: kultuuri sotsiosemiootilise 
käsitluse poole» vaadeldi 
maailma modelleerimist in
diviidi- ja ühiskonnatasandil 
nii, nagu need tasandid seos
tuvad märgiloome põhimõtete 
ja arenguga.

Sotsiosemiootiline kirjel- 
duskeel annab võimaluse 
kultuuri ja ühiskonna struk
turaalse ja protsessuaalse 
analüüsi kombineerimiseks.

Doktoritööd juhendas 
prof Peeter Torop, oponee
risid Paul Cobley Londoni 
Metropolitan Universityst ja 
dots Kalevi Kull.

Anti Randviirule anti filo
soofiadoktori kraad semiooti
ka ja kulturoloogia erialal.

Jarek Mäestu ka it
ses doktorikraadi
Detsembris kaitses doktoritöö 
spordipedagoogika õppetooli 
erakorraline teadur Jarek 
Mäestu (pildil).

Töös uuriti kõrge tasemega 
meessõudjate eri biokeemilisi 
ja psühholoogilisi muutusi 
suuremahulise treeningpe- 
rioodi ja sellele järgneva taas- 
tumisperioodi jooksul.

Mäestu sõnul selgus 
uurimistöö tulemusena, et 
vereplasma leptiini taseme 
langus suuremahulisel tree
ninguperioodil võib viidata 
võimalikule ülemäärasele 
treeningustressile, mis võib 
viia ületreenitussündroomi 
tekkeni sportlase organis
mis.

Doktoritööd juhendas dots 
Jaak Jürimäe ja oponeerisid 
Jürgen Steinacker Ulmi Üli
koolist ja prof Jüri Allik.

Jarek Mäestule anti filosoo
fiadoktori kraad liikumis- ja 
sporditeaduste erialal.

ALMA A N E K D O O T

Kirjanikelt 
eksam iks
Ma ei tea mida öelda..., tun
dun endale idioodina.

Max Frisch

«See on sellepärast, et mul 
pole kunagi midagi erilist öel
da,» vastasin.
«Parem olen siis vait.»

Albert Camus

Tartu Ülikooli ja Mihkel Kerikmäele (pildil) kuuluva spin-off firma Lumifor OÜ koostööprojek
tis arendatakse keskkonnasõbralikke luminofoore. Alumisel pildil TLD-detektor. a ija  sakova

UUDISED

Anti Randviir ka it
ses doktorikraadi
Detsembris kaitses doktoritöö 
semiootika teadur Anti Rand
viir (pildil).

http://www.ut.ee/it
mailto:ak.abi@ut.ee
mailto:kmm@ut.ee
http://www.ut.ee/
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ÕNNI TLE ME

Dots Heino Laidre 75
18. jaanuaril on tähtpäev 
kehakultuuriteaduskonna tee
nekal õppejõul dotsent Heino 
Laidrel.

Juubilar lõpetas TÜ keha
kultuuriteaduskonna 1954 ja 
tuli siia tagasi õppejõu ame
tisse 1969. Vahepeale jäi töö 
ujumistreenerina, sealhulgas 
Eesti koondise juhendamine. 
1977 kaitses Heino Laidre pe- 
dagoogikakandidaadi kraadi 
ning töötas dotsendi ametiko
hal alates 1982. aastast. Ta on 
juhatanud veespordi kateedrit 
ja aastatel 1991-1994 treenin
guõpetuse osakonda.

Heino Laidre teadustöö 
käsitles apnoe kasutamist 
treeninguvahendina ja tree- 
ninguõpetust laiemalt.

Ta on tegutsenud vetel- 
päästealastes struktuurides 
ning kirjutanud edukaid pro
jekte laste ujuma õpetamise 
toetamiseks koolides.

Ärksa vaimu ja sõbraliku

suhtlemisstiili pärast on Hei
no Laidre hinnatud õpetaja ja 
kolleeg.

Olles praeguseks ülikooli
tööst eemal, tunneb ta endi
selt huvi teaduskonna ja aima 
mater i käekäigu vastu.

Õnnitleme ning soovime 
tervist ja jätkuvat tarmukust!

Kehakultuuriteaduskond

ÕNNI TLE ME

Prof Ilmar Koppel 65
16. jaanuaril on 65. sünnipäev 
Eesti TA akadeemikul, prof 
Ilmar Koppelil, TÜ keemilise 
füüsika instituudi, keemia- 
osakonna ning keemia ja 
materjaliteaduse tippkeskuse 
juhatajal.

Väheste keemikute uurimis
valdkond on sedavõrd mitme
kesine kui temal -  see ulatub 
kurjakuulutavate omadustega 
superhapetest tibatillukese 
tabamatu neutriinoni; ülikee- 
rulistes omavahelistes vastas
mõjudes olevate molekulide 
süsteemidest kuni kõrgvaaku- 
mis segamatult ringi uitavate 
isepäiste osakesteni.

Kõigis neis valdkondades 
on Koppel jätnud oma jälje. 
Kohati on see jälg vägagi rel
jeefne: Koppel-Palmi võrrand 
kuulub füüsikalise orgaanilise 
keemia õpikute raudvarasse. 
Tema koostatud superhapete 
gaasifaasiline skaala kuulub 
tsiteerimisklassikasse.

Juubilar on oma teadlase
tee jooksul publitseerinud 
ligi 250 teadusartiklit ja viis 
monograafiat, mida teised 
teadlased on tsiteerinud ühte
kokku üle 3000 korra. Vähes
tel Eestis on neile numbritele 
midagi vastu panna. Ja lõppu 
ei näi tulevat -  ka praegu on 
tal paralleelselt kolm artiklit 
kirjutamisel ja mitu plaanis!

Enamasti satuvad edukad 
teadlased ka administratiiv
tööd tegema. Mõni hälbib uuri
mistööst pöördumatult. Ilmar 
Koppel, vastupidi, on suure
pärane näide tippteadlasest, 
kes on selleks jäänud ka tugeva 
administratiivse koormuse tin
gimustes -  instituudi, osakonna 
ja tippkeskuse juhatajana.

Ka kõige kiirematel aruande 
kirjutamise ja taotluste esita
mise perioodil leiab ta aega 
tegelda superaluste disainimi- 
sega või substituendiefektide 
korreleerimisega. Ja aruan- 
ded-taotlused saavad alati teh
tud ning üksused juhatatud!

Võta vastu meie kõigi tugev 
käepigistus, Ilmar!

Kolleegid ja õpilased

Õ NN IT LE ME

75

Silvia Russak, stomatoloogia 
spetsialist -  19. jaanuar

65

Ilmar Koppel, professor, ins
tituudi juhataja, keemia osa
konna juhataja -  16. jaanuar

60

Elsa Loorits, kataloogimise 
peaspetsialist -  20. jaanuar

55

Agnes Laasimer, vanemlabo
rant -  14. jaanuar 
Jevgeni Agapitov, õpetaja -  
16. jaanuar

Bahtijor Rasulov, teadur -  
20. jaanuar

45

Tanno Drevs, laborant -  16. 
jaanuar

40

Kadri Muischnek, teadur -  
15. jaanuar

35

Taavi Tamberg, assistent -  
14. jaanuar

25

Elo Raspel, laborant -  19. 
jaanuar
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K A ITS M IS ED

25. jaanuaril kl 15 kaitseb Narva 
mnt 4 aud B306 Ele Reiljan 
doktoritööd «Välisturgudelt taan
dumise põhjused: Eesti tööstus
ettevõtete analüüs». Juhendaja: 
prof Urmas Varblane. Oponen
did: prof Jorma Larimo (Vaasa 
Ülikool) ja PhD Erik Terk (Eesti 
Tulevikuuuringute Instituut).

28. jaanuaril kl 14 toimub 
matemaatika-informaatikatea- 
duskonnas Liivi 2-404 Meelis 
Kääriku doktoritöö «Fitting sets 
to probability distributions» 
kaitsmine matemaatilise statisti
ka erialal. Juhendaja prof Kalev 
Pärna. Oponendid prof Hans- 
Hermann Bock (Aacheni Ülikool) 
ja prof Mindaugas Bloznelis (Vil
niuse Ülikool).

T E A T E D

Keeleõpe AHLi Tartu Keskuses:
rootsi k meditsiinisõnavaraga, 
soome, saksa, inglise. Sood
ne hind, tulumaksutagastus, 
väikesed rühmad. Info: tel 
509 8606, info@ahltartu.ee, 
www.ahltartu.ee.

LO E N G U D

14. jaanuaril kl 15.15 toimub 
Lossi 3-406 Olaf Mertelsmanni
venia legendi loeng «Eesti 
sovetiseerimine (erandlik või 
tüüpiline)».

27. jaanuaril kl 10.15 toimub 
keemiahoone aud 320 teadur 
Koit Herodese venia legendi 
loeng «Vedelikkromatograafia -

mass-spektromeetria (LC-MS) 
meetodi tutvustus».

19. jaanuaril kl 16.15 toimub Los
si 3-406 õpetatud Eesti Seltsi 
ettekandekoosolek. Kõneleb 
prof Tiit Rosenberg «1868-1869 
aasta nälg Eestis ning hädaabi- 
komiteed».

K O N T S E R T

TU AJALOO MUUSEUMIS
15. jaanuaril kl 19 R. Straussi 
melodraama «Enoch Arden». 
Esinevad Peep Lassmann (kla
ver) ja Tõnu Mikiver (tekst). 
Piletid 60 ja 40 kr.

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

20. jaanuaril kl 19 Duke 
Ellingtoni muusika. Esinevad 
Eve Cornelious (vokaal), Chip 
Crawford (klaver), Lembit 
Saarsalu (saksofonid), Taavo 
Remmel (kontrabass) ja Toomas 
Rull (löökpillid) ning Vanemuise 
sümfooniaorkester, dirigent Pee
ter Saul.
Piletid 80 ja 50 kr.

28. jaanuaril kl 19 esineb The 
King’s Singers (Inglismaa). 
Piletid 200, 150 ja 100 kr.

Töö välismaal tudengitele 
rahvusvaheliste program
mide raames Work&Travel 
ja Internship Ameerikas. 
BELLNOR, Tartu, Pikk 14, 
2 korrus. Tel 740 2466, 
b e lln o r.ta rtu@ on lin e .ee , 
www.bellnor.net.

R A HV U SV A HE L IN E  M A R G A L A D E  PAEV

Tartu üliõpilaste looduskaitsering korraldab 29. ja 30. jaa
nuaril koostöös Peipsi Koostöökeskuse ja Emajõe Suursoo 
maastikukaitseala keskusega 13. rahvusvahelise märgalade 
päeva raames õppepäeva

«Märgalade mitmekesisuses peitub 
väärtus - ärgem laskem sel kaduda».

Seminar ja talgupäev toimuvad Tartumaal Emajõe Suuroo 
looduskaitseala loodushariduskeskuses.
29. jaanuaril kell 8.30 väljub Tartust Vanemuise alumisest 
parklast osalejate eribuss. Neile, kes ei soovi kaitseala kes
kusesse ööbima jääda, tuleb Emajõe Suursoost sama buss 
tagasi õhtul kell 23.
Kaasa võtta: oma toidunõud (kahvel, lusikas, kruus ja 
kauss), mugav istumisalus (väike padi, matkamatt, vms), 
kuna seminaripäev on pikk, tööriided (sh töökindad ja vee
kindlad saapad), kui osaled ka talgupäeval, magamiskott, 
kui jääd ööbima, saunalina ja Peipsi Koostöökeskus.

TU P R O F E S S O R I T E  KLUBIS
Teisipäeval, 18. jaanuaril kell 17 on TÜ Ajaloo Muuseumi 
valges saalis Tartu Ülikooli rahvusvahelistumise strateegia 
teemaline koosolek.
Peaesineja on rektor prof Jaak Aaviksoo.

A N T I I G  I T E A T E R

19. jaanuaril kell 19 on Tartu Sadamateatris Antngiteatri etendus 
«Hinge killud»: Francesco Petrarca esimene ekloog «Parthenias». 
Lavastaja Mari Murdvee. Peaosas Enn Lillemets. Osades Kaspar 
Koort, Külli Kressa, Eve Välper, Andreas Kalkun, Märt Männik, 
Ülle Niin, Tuuli Otsus, Veljo Runnel, Maare Heinsoo. Piletid 40 
ja 25 krooni.

FRIEDRICH P UK SO O  E T T E K A N D E P A E V

«Kultuurivarad ajas»
21. jaanuaril kell 11 algab raamatukogu konverentsisaalis 
Friedrich Puksoo 115. sünniaastapäeva ettekandepäev «Kul
tuurivarad ajas».
Avasõna -  Mare-Nelli Ilus, TÜ Raamatukogu. Friedrich 
Puksoo 2005. aasta auhinna kätteandmine. Antiigiteatri 
etendus Petrarca «Hinge killud».

Kell 14 algavad ettekanded.
Prof Endel Valk-Falk, Tartu Kõrgem Kunstikool -  «Raamatu
köitest ja köitemeistritest Friedrich Puksoo uurimustes».
Ene Sarap, TÜ raamatukogu -  «Vanausuliste liturgiaraamatu 
Irmosõ restaureerimisest».
Reet Sonn, TÜ Raamatukogu -  «Restauraator tolmust».
Mari Siiner, kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste säili
tamise nõukogu -  «Kultuuriväärtuste säilitamise nõukogu 
tegevusest».
Piret Noorhani, Eesti Kirjandusmuuseum -  «Välis-eesti arhii
vid -  eile, täna, homme».
Marju Lepajõe, TÜ -  «Kultuurivarad ajas».

Info: Malle Ermel, tel 737 5748.

E N A M P A K K U M I S E L E  T ULEVAD KRUNDID

Tartu Ülikool müüb vastavalt Tartu Ülikooli nõukogu 26. 
sept 2003 otsusele nr 63 suulise piiratud enampakkumise 
teel Tartu linnas Pirni 2 asuva kinnistu jagamisel tekkivad 
hoonestamata krundid.
Enampakkumise läbiviija on OÜ Tartu Tehnoloogiapark. 
Tingimusi väljastab ning informatsiooni jagab enampakku
mise läbiviija kontaktisik Heiki Tamm (tel 737 4859, mobiil 
506 4538) 10. jaanuarist 10. märtsini tööpäevadel kell 14-16 
aadressil Tartu, Vanemuise 21, tuba 349.
Enampakkumisest osavõtmiseks peavad nõuetekohased do
kumendid olema laekunud hiljemalt 11. märtsiks kell 12 
aadressil Tartu 51014, Vanemuise 21, tuba 349.

TU töötajad jäid 
kõrgkoolidest teiseks
S ig rid  S õ eru n urk
TÜ Akadeemilise Spordiklubi 
meediakoordinaator

Eesti kõrgkoolide spordi
võistlusel jäid TÜ töötajad 
üldarvestuses teiseks.

Kombineeritud TÜ male- 
võistkond edestas 3 punktiga 
Eesti Põllumajandusülikooli ja 
7 punktiga Viljandi Kultuuri
akadeemia võistkondi. TÜ 
võistkonda kuulusid Elmar 
Sakkov, Toivo Hinrikus, Laris
sa Volpert ja Silvi Salupera.

Meeste võrkpalli finaalis 
alistas TÜ võistkond 2:0 Tal
linna Tehnikaülikooli. TÜ eest 
mängisid Kristjan Kais, Peep 
Päll, Lennart Raudsepp, Tõnu 
Kollo, Sander Hannus, Mart 
Abel, Meelis Tambets, Ain 
Langel ja Andres Arend.

TÜ eest võistelnud nais- 
võrkpallurid pidid tunnista
ma TTÜ paremust ja leppima 
teise kohaga.

Meeste korvpallis jäid TÜ 
töötajad Audentese ja TTÜ 
järel kolmandaks.

Üldkokkuvõttes edestas 
Tallinna Tehnikaülikool Tartu 
Ülikooli ühe punktiga.

Kõrgkoolide töötajate 
võistlusel osalesid ka Eesti 
Olümpiakomitee, kultuuri
ministeeriumi ja haridus- ja 
teadusministeeriumi ning 
Tartu ja Tallinna linnavalit
suste esindajad.

Kõrgkoolide töötajate võist
lust korraldas Eesti Akadee
miline Spordiliit neljandat 
korda. Tänavu oli mängudel 
rekordiliselt palju, ligi kaks ja 
poolsada, osalejat.

Kaili Sirge kandis tali- 
universiaadil Eesti lippu
T iin a  Beljaeva
Eesti Akadeemilise 
Spordiliidu arendusjuht, 
taliuniversiaadi Eesti 
delegatsiooni juht

Taliuniversiaadi avatsere
moonial Innsbrukis kandis 
Eesti lippu TÜ kehakultuu
riteaduskonna üliõpilane, 
suusataja Kaili Sirge.

«See on mulle suur au,» 
ütles austava ülesandega kii
resti nõustunud Sirge. Olüm
piale pürgiva noore suusataja 
jaoks on universiaad heaks 
suurvõistluse kogemuseks.

Suurejoonelisel tseremoo
nial kanti sisse 47 riigi lipud, 
FISU president George Killian

pidas tervituskõne, sportlased 
ja kohtunikud andsid vande 
ning süüdati universiaadituli. 
Pidustused kulmineerusid 
valgusshov^ tantsijate etteas
tete ja ilutulestikuga. Pärast 
avamist peeti jäähoki kohtu
mine Austria ja USA vahel.

12.-22. jaanuarini toimuval 
22. taliuniversiaadil osalevad 
TÜst murdmaasuusatajad 
Peeter Kümmel, Kaspar Kokk, 
Kein Einaste ja Vahur Teppan. 
Naistest stardib murdmaa 
järelkasvukoondisesse kuulub 
Kaili Sirge. Esimest korda 
kavas olevat lumelauasõitu 
esindab Martin Teeveer.

Taliuniversiaad toimub igal 
paaritul aastal.

'D fu iA i te  ^oetušfonb eritleb:

'OTei^trtte 2lkabeemta'
TARTU ÜLIKOOLI AULAS 

19.  j a a n u a r i l  M i  19

Toomas Vavilov
( k l a m e t )

Ivo Sillamaa
( k l a v e r )

Ramü: %  @c()umann, (L  ^rancfc, 6 .  ^rohofjcü

Piletid müügil 1 tund enne kontserdi 
algust kohapeal (50.-, 25.-, 10.-, 

perepilet 50.-, koolieelikud tasuta)

KONTSERTI TOETAVAD 
Sattu Stnnamütžuš 

Sattu Üfifeoot
« S  EESTI RAUDTEE

m u u s i k a

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:info@ahltartu.ee
http://www.ahltartu.ee
mailto:bellnor.tartu@online.ee
http://www.bellnor.net
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Ülikooli vana kohvik on jälle uus
27. jaanuari õhtul kella üheksast on ülikooli vana kohvik taas kõigile avatud
Varje So o tak

Legendaarne ülikooli vana 
kohvik avab külastajaile 
oma uksed neljapäeva õhtul 
kell 21.

Kolm aastat tagasi põhjali
ku uuenduskuuri läbi teinud 
vana kohviku maja tunti see
järel pigem Krambambulina 
kui ülikooli vana kohvikuna. 
Ülikoolile kuuluv OÜ Vana 
Kohvik jäi aga kahjumisse 
ning see müüdi ärimees Rein 
Kilgile. Hoone Ülikooli 20 
jäi ülikooli omandusse. Maja 
on vana ja väärikas. 19. saj
I poolel asus siin parun von 
Nolckeni poolkelpkatusega 
kahekorruseline elamu.

Kohvik kui klubi

1876 projekteeriti see neo- 
renessansi stiilis palazzõ ks. 
1924 ostis ülikool hoone 
üliõpilaskonnale. I korru
sel avati söökla, II korrusel 
said ruumid edustus jt. 2. 
novembril 1957 avati majas 
kohvik. Sellest ajast saati 
kujunes vana kohvik mitte 
ainult söögipaigaks (alumi
sele korrusele tehti söökla), 
vaid ka ehtsaks klubiks, kus 
küünlavalgel loeti luuletusi,

Toomemägi saab  
arendusprojekti
Tartu linn ja Tartu Ülikool 
leppisid kokku Toomemäe 
elavdamise ja valgustamise 
projekti käivitamises. Euroopa 
Liidu regionaalarengu fondist 
taotletakse selleks ligi 15 mil
jonit krooni.

Linnapea Laine Jänese 
sõnul kuulutatakse esimese 
sammuna lähiajal välja arhi
tektuuriline ideekonkurss.

TÜ haldusdirektor Riho 
Illak kinnitas, et ülikool on 
projektis osalemisest väga 
huvitatud ning soovib selle 
käigus korrastada oma Too
memäel asuvad hooned.

Nelja aasta jooksul on 
Toomemäel plaanis hoonete 
korrastamine, valgustite, info- 
tahvlite, pinkide vahetus jm.

kuulati muusikat jne.
Veel töömeeste päralt olnud 

mööda maja kolme korrust lii
kudes toonitas OÜ Vana koh
viku omanik Rein Kilk mitut 
puhku, et siin võiks tekkida 
ülikooli klubi taoline õhus
tik. «Praegu ülikoolil oma 
klubi pole. Mina käisin juba 
koolipoisina ülikooli mõnusas 
Tähe tänava klubis (korp! 
Rotalia maja). Siin kohvikus 
tutvusin aga legendaarsete 
Mülleri Sassi, prof Paul Ariste 
ja teistega. Need olid suhtle- 
mispaigad.»

Kilgi sõnul võiks kohvikus 
julgelt klubilist tegevust aren
dada ning mitmesuguseid 
kultuuriüritusi korraldada. 
Muusikat hakkab Rein Kilgi 
sõnul kohvikus palju olema ja 
sealhulgas kindlasti saksofo
nimuusikat. «Mängima on lu
banud tulla Lembit Saarsalu. 
Eesti Džassiliidu abil hakka
vad kohvikus igal neljapäeval 
džassiõhtud toimuma,» ütles 
Kilk. Ja kuna teist korrust 
toetavad nüüd esimesel kor
rusel näha olevad tugipostid, 
saab seal koguni tantsida. 
Vahepealsetel aastatel oli 
tantsimine kokkuvarisemise 
ohu tõttu keelatud.

Aija  Sakova

17. jaanuaril avati Tartu 
kunstikuu raames TÜ raa
matukogu III korrusel ja 
kohviku fuajees ökokunsti 
näitus «R.A.I.S.K.» (Radi
kaalne Agiteeriv Intrigeeriv 
Sotsiaalne Kunst).

Näitusel osalejate sõnul 
lähenetakse ökotemaatikale 
seekord laiemalt: «Uurime 
liigtarbimist soodustavaid 
väärtushinnanguid ning tulevi
kustsenaariume. Vaimse kesk
konna saastatus tekitab sama 
palju mõtlemisainest ning mu
ret kui looduse reostamine».

Eriti mõtlemapanevalt 
ja teravalt mõjusid Katrin 
Teesi «vali-mind.jee» ning

«Oleme püüdnud maja ava
da, kasutusele võtta suletud 
ruume, et võiks oma kohvi
tassiga mööda saale ja salon
ge ringi jalutada, sobivaimat 
vaadet ja vestluspaika otsi
da,» näitab Kilk mitme väikse 
mõnusa salongi suunas. Ka nn 
tagatrepp on avatud. Ruume 
saab ürituste jaoks sulgeda ja 
omaette olla, miks mitte isegi 
loengut pidada.

Kunstirohke ja roheline

Teine märksõna, mida nii 
Rein Kilk kui ka arhitekt Ai
var Roosaar peale klubilisuse 
rõhutasid, on miljööväärtus.

«Tahtsime maja kujunda
misel lähtuda ajaloolisest 
hoonest endast, selles kasu
tatud eri stiilidest, näidata 
seda, mis veel kusagil kuidagi 
säilinud,» märkis Roosaar. Ku
nagine aadlielamu sai esimese 
Eesti Vabariigi ajal tunduvalt 
teise ilme. «Mõisnikuaegne 
interjöör lammutati, ruumid 
kohandati ümber. Mööbel 
ja kujundus lähtusid tollal 
rahvusromantilisest stiilist,» 
ütles Roosaar. Praegune 
tumepruun mööbel on pärit 
mitmest eri perioodist.

«Mul on päris korralik

Anu Vahtra ja Maris Suitsu 
plakatid «Keha müük». Teesi 
plakatisarja puhul on tege
mist eesti noorte hulgas väga

Tartu kunstnike tööde kogu. 
Juba rublaajal kogusin Alfred 
Kongo, Jüri Marrani jpt töid. 
Mis nad muidu seisavad. So
bitasime neid siia kohvikusse,» 
rääkis Kilk. Kõikides ruumides 
on nüüd kunstiteoseid, ka bal
tisakslaste tööde koopiaid jm».

Endise keeltemaja poole 
on välja ehitatud talveaed. 
Potililli on majas palju, nii 
saalides, salongides kui ka 
koridoris.

Kogu maja värvigamma 
on saanud ühtse lahenduse. 
Seintel on kasutatud rohekat 
tekstiili. Esimese korruse 
seinad, keldrikorrus ja trepid 
näitavad aga vanu telliskivi- 
seinu. «Need ruumid on kui 
arhitektuuriõpik,» näitab Rein 
Kilk väljapuhastatud seinu ja 
neil leiduvaid detaile.

Üle 300 kohta

Esimesele korrusele tuleb 
kiirtoidukohvik. «Tahame, et 
tudengid ja ülikooli töötajad 
siit suhteliselt kiiresti ja oda
valt toidu kätte saaksid, ka 
hommikupudru,» selgitas Kilk.

Neiski kahes saalis on Kilgi 
sõnul võimalik üritusi korral
dada, õhtuks saab puhvetiosa- 
le sirmid ette seada. Alumisel

levinud ennast presenteeri- 
vate portaalide paroodiaga. 
Barbinukkude ja kaisukarude 
enesetutvustused on võetud

VANA KOHVIK
Ülikooli 20

I korruse puhvet
E-R 7.30-19 
L 10-15 
P suletud

II korruse kohvik 
E-N 12-01 
R - L 12-02
P 12-22

Info: tel 737 5402, 
www.kohvik.ut.ee, 
jane@kohvik.ut.ee

korrusel on 80 kohta.
Teise korruse endises 

kamina- ja rõdusaalis ning 
salongides saab süüa-juua tel
lida. Seal on 250 kohta. Maja 
perenaine Jane Võsso ütles, et 
peagi hakatakse pakkuma ka 
ülikooli kohviku oma veini.

Kevadel on plaanis avada 
üliõpilasesinduse katusel su- 
vekohvik. Sinna peaks mah
tuma 120 külastajat.

Praegu, enne avamist 
tundub vana kohvik hubane 
ja meeldiv oma mahedate 
värvilahenduste, vanaaegse 
mööbli, toalillede rohkuse ja 
kunstiteostega. Ruumidesse 
toovad aga elu külastajad.

elust ning tekitavad seeläbi 
veelgi suuremat ahastust.

Vahtra ja Suitsu plakatite 
pealkiri räägib iseenda eest: 
keha ärakasutamine reklaa
mides valmistab nördimust.

Piret Räni karikatuurid 
haakuvad Vahtra ja Suitsu 
kehatemaatikaga. Nad selgita
vad, mis tagajärjed võivad olla 
plastilisel kirurgial aastate 
pärast. Nad tuletavad meelde, 
et inimene ei ela ainult täna ja 
siin, vaid ta keha saadab teda 
ka 30 aasta pärast.

Näituse on koostanud ühen
dused Infotankistid ja Puhas 
Rõõm. Näitus on avatud 13. 
veebruarini.

Info: www.goodwin.ee/info- 
tankistid.

TÄNA LEHES

D oktorantide
to etustest
LK 3

K liim auuringud
TÜs
LK 2

Purde 27 
ühiselam u korras
LK 3

90 aastat tagasi 22. ja a 
nuaril (1915) sündis rah
vusvahelise õiguse prof, 
dekaan Abner Uustal 
(surn 27. jaan  1985).

UUDISED

Tartu Kultuurkapi
ta li stipendiumid
Tartu Kultuurkapitali loomin
gulise stipendiumi (24 000 kr) 
sai teiste hulgas koorimuusika 
edendamiseks ja TÜ kammer
koori saavutatud taseme hoid
miseks dirigent Triin Koch.

Videomat Casino Groupi 
6500-kroonine stipendium 
määrati TÜ matemaatilise 
statistika eriala 4. a üliõpila
sele Ants Kaasikule.

Elioni 4000-kroonise sti
pendiumi sai TÜ infotehno
loogia 3. a tudeng Aleksander 
Tõnisson.

Vilhelm Fischmanni sti
pendiumi spordielu arenguks 
pälvis kergejõustiklane, keha
kultuuriteaduskonna 3. a üli
õpilane Mirjam Liimask.

Akadeem ia annab  
kaastööauhindu
Täna kell 17.15 annab ajakiri 
Akadeemia Tartu Kirjanduse 
Majas üle oma 2004. a kaas
tööauhinnad.

Tartu Ülikoolist on lau
reaadid doktorant Liina 
Lukas (humaniora, artikkel 
«Läbielatud ruum?: lisandus 
baltisaksa kirjandusloo uuri
misse», nr 3), teadur Indrek 
Jääts (socialia, artikkel 
«Sotsialistlik põllumajandus: 
varane kolhoosiaeg Oisu 
piirkonnas Järvamaal, nr 1 
ja 2) ja audoktor Jaan Puhvel 
(tõlkeauhind).

Äramärgitute hulgas on üli
koolist Piret Kuusk ja Leonid 
Stolovitš, Kaarel Piirimäe, 
Rein Ahas, Jüri Roosaare, 
Anneli Uusküla, Siiri Silm, 
Renata Sõukand, Ain Raal ja 
Leo Luks.

O N L I N E - K Ü S I T L U S

Kas torm 
tekitas sulle kahju?

Vastajaid: 204

Uus küsimus:
Kas oled rahul 

doktoritoetuse uue korraga? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

Ärgitav ja intrigeeriv ökokunsti näitus R.A.I.S.K.

Piret Räni ekspositsioon «Meeleavaldus» inspireerib eksa- 
meiks õppivaid tudengeid. a ija  sakova

Ajalootudeng Kätlin Laanet, kes vahepeal Ungaris õppis, uudistab koos Tartusse eesti keelt õppima tulnud Miskolci Ülikooli tudengi Gabor Timkoga koh
viku uut ihnet. Rein Kilk (üleval paremal) vaatab talveaias, kuhu veel pilte paigutada saaks. Esimesel korrusel on põnevad telliskiviseinad. 3 x v a r je  s o o ta k

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.kohvik.ut.ee
mailto:jane@kohvik.ut.ee
http://www.goodwin.ee/info-
http://www.ut.ee/ajaleht/
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UUDISED

Ülikool tunnustab
TÜ väikese medali ja tänukir
jaga autasustati juhtimise ja 
turunduse instituudi prof Mait 
Miljanit pikaajalise teadusliku 
ja pedagoogilise töö eest.

TÜ väikese medali pälvis 
60. sünnipäeval pikaajalise 
viljaka töö eest raamatukogu 
peaspetsialist kataloogimise 
alal Elsa Loorits.

Tänukirjaga autasustati 50. 
sünnipäeval kohusetundliku 
ja korrektse töö eest raamatu
koguhoidjat Aili Bernotast.

Friedrich Puksoo 
ettekandepäev
Täna kell 11 algab raamatuko
gu konverentsisaalis Friedrich 
Puksoo 115. sünniaastapäeva 
ettekandepäev «Kultuurivarad 
ajas».
Puksoo 2005. aasta auhinna 
saab Riigiarhiivi publitseeri- 
mistalituse juhataja Indrek 
Jürjo monograafia «Liivimaa 
valgustaja August Wilhelm 
Hupel 1737-1819» (Tallinn. 
Riigiarhiiv, 2004) eest.

Antiigiteater esitab Petrarca 
«Hinge killud».

Tartu Ülikoolist peavad et
tekande Ene Sarap vanausu
liste liturgiaraamatu «Irmosõ» 
restaureerimisest, Reet Sonni 
ettekande teema on «Restau
raator tolmust», Marju Lepa
jõel «Kultuurivarad ajas».

Eesti Kultuurkapi
ta l jagas preemiaid
Eesti Kultuurkapitali 2004. a 
rahvakultuuri sihtkapitali 
preemia (40 000 kr) sai Tartu 
Akadeemilise Meeskoori diri
gent Alo Ritsing meestelaulu 
arendamise eest Tartus ja 
Lõuna-Eestis.

Sama preemia pälvis ka 
TÜ folkloristika ja kognitiiv
se lingvistika erakorraline 
prof Arvo Krikmann kestvalt 
viljaka akadeemilise uurimis
töö eest.

Margit Keller ka it
ses doktorikraadi
Detsembris kaitses doktoritöö 
«Tarbimiskultuuri represen
tatsioonid taasiseseisvunud 
Eestis: transformatsioonid ja 
pinged» avalikkussuhete ja 
teabekorralduse lektor Margit 
Keller (pildil).

Töö uurib, kuidas eri tekstid 
loovad tähendust tarbimiskul
tuuri ning selle muutumise 
kohta nõukogude ajast täna
päeva.

«Samuti vaadeldakse, kui
das taasiseseisvunud Eestis 
kujunenud läänelik tarbimis
kultuur ise muutub, millised 
nihked toimuvad ning kuidas 
avaldub pinge eri tarbimis
kultuuri tüüpide vahel ning 
uue tarbimiskultuuri sees,» 
ütles Keller.

Doktoritööd juhendas prof 
Marju Lauristin ja oponeerisid 
TPÜ dots Ellu Saar ja Uppsala 
Ülikooli prof Jukka Gronow.

Margit Kellerile anti filo
soofiadoktori kraad meedia ja 
kommunikatsiooni erialal.

Kogu Eesti kliima soojenemine 
sõltub muutustest Õhuringluses

Kliimauurijate põhitöö toimub arvutis. Vasakul dots Jaak Jaagus, taga lektor Arvo Järvet ja ees teadur Oliver Tomingas.
VARJE SOOTAK

Jaa k  Ja a g u s
loodusgeograafia dotsent

Meie uurimisrühm on Eesti 
Teadusfondi toel uurinud 
viiel viimasel aastal atmo
sfääri tsirkulatsiooni ja 
Eesti ilmastiku kõikumiste 
vahelisi seoseid.

Uurimisrühma on kuulu
nud peale allakirjutanu veel 
instituudi kraadiõppurid Mait 
Sepp, Oliver Tomingas ja 
Rene Rajasalu, Piia Post, Jan- 
no Tuulik ja Valdur Truija TÜ 
keskkonnafüüsika instituudist 
ning praegune Eesti Mereaka
deemia prof Sirje Keevallik.

Eelmise sajandi kliima

Eesti klimatoloogid on aas
takümneid uurinud kliima 
kujunemise seaduspärasusi, 
lähtudes kohalikest maastiku- 
listest iseärasustest.

1990ndatel näidati pikkade 
vaatlusridade põhjal veenvalt, 
et ka Eestis on aasta keskmi
ne õhutemperatuur tõusnud 
enam-vähem sünkroonselt 
globaalse soojenemisega. See 
tendents ei ole olnud 20. saj 
jooksul kogu aeg ühesugune. 
1930ndateni toimus kiire 
soojenemine. Järgnes kolm 
erakordselt külma talve ning 
keskmine õhutemperatuur 
hakkas tasapisi langema.

1970ndatel hakkas keskmi
ne temperatuur jälle kasva
ma, saavutades maksimumi 
1980ndate lõpus ja 1990ndate 
algul. Edasi pole enam olulist 
soojenemist märgata. Kokku 
on aasta keskmine õhutem
peratuur tõusnud Eestis 20. 
sajandil ligi 1°C võrra. Statis
tiliselt on oluline temperatuu
ri tõus esinenud ainult talvel 
(detsembrist veebruarini) 
ja kevadel (märtsist maini). 
Muul ajal ei saa kõnelda klii
ma soojenemisest.

Eesti kliima mõjutajad

Meie ilm ja kliima on suu
resti ära määratud atmosfääri 
tsirkulatsiooni ehk üldise õhu- 
ringluse poolt, eriti külmal 
poolaastal. Eri ilmakaartest 
Eesti kohale liikunud väga 
mitmesuguste omadustega 
õhumassid võivad põhjustada 
talvel nii pakaselist külma kui

ka sajust ja tormist sulailma, 
kevadel aga nii kuiva jahedat 
või niisket jahedat või hoopis 
kuiva ja sooja ilma. Õhu
masside kiire vahetumine ja 
aktiivne tsüklonaalne tegevus 
on Eesti ilmastiku peamine 
iseloomustaja.

Muutused atmosfääris

Instituudi uurimisrühm 
tegi atmosfääri tsirkulatsiooni 
ja Eesti ilmastiku kõikumiste 
vahelisi seoseid uurides esi
mesel etapil kindlaks seosed 
tsirkulatsiooninäitajate ning 
Eesti ilmastiku kõikumiste 
vahel. Kõige tugevamad kor
relatsioonid esinevad külmal 
poolaastal. Näiteks tugeva 
läänevoolu korral on tem
peratuur kõrgem, sademeid 
rohkem ja lumikatet vähem. 
Meridionaalse tsirkulatsiooni 
korral on talvel seosed vastu
pidised.

Järgnevalt koostati tsirku
latsiooni klassifikatsioon ja 
tsirkulatsiooniindeksid konk
reetselt Eesti jaoks.

Kõrgemate õhukihtide tuul
te aegridade analüüsi tule

musena tehti kindlaks kaks 
olulist muutust. Veebruaris on 
Eesti kohal kasvanud läänest 
tuleva õhuvoolu tugevus 
ja märtsis on suurenenud 
lõunavool ning nõrgenenud 
põhjavool.

Enam-vähem analoogilisi 
muutusi on täheldatud ka teis
tes tsirkulatsiooninäitajates. 
Olulisim neist on läänevoolu 
intensiivistumine talvel, eriti 
veebruaris ja  märtsis. Lõuna- 
voolu tugevnemine ja põhja- 
voolu nõrgenemine on peale 
märtsi olnud iseloomulik ka 
oktoobrile. Soojal poolaastal, 
aprillist juulini on täheldatav 
läänevoolu mõningane nõrge
nemine.

Tõestasime ka, et praktili
selt kogu kliima soojenemine 
Eestis on statistiliselt olulisel 
määral seotud muutustega at
mosfääri tsirkulatsioonis.

See, et läänevool ehk soo
ja ja niiske õhu kandumine 
Atlandi ookeanilt Euroopa 
kohale on talvel märgatavalt 
intensiivistunud, on põhjusta
nud temperatuuri tõusu mitte 
üksnes talvel, vaid ka sellele

järgnenud kevadel. Termilise 
inertsi tõttu on kevade ilmas
tik suuresti seotud eelneva 
talve ilmaoludega. Kui talv 
on olnud karmilt pakaseline, 
siis saabub kevad hilja ja on 
külm. Kui aga talv on olnud 
pehme ja sagedaste suladega, 
siis kevadel sulab lumi kiiresti, 
maapind hakkab varakult soo
jenema ja tavaliselt tuleb kevad 
varane ja soe. Seega kirjeldab 
muutus talvises tsirkulatsioonis

Jaa k  Ja a g u s

Tartu Ülikooli geograafia 
instituudis on veel terve 
hulk uurijaid, kes ei tegele 
küll otseselt kliimaga, vaid 
kliima erinevate mõjutus
tega.

Arvo Järvet on käsitlenud 
seoseid ilmastiku ning jõge
de voolurežiimi ja järvede 
veetasemete kõikumiste 
vahel, Rein Ahas ja Anto 
Aasa analüüsivad fenoloogi-

ära ka aasta keskmise tempera
tuuri tõusutrendi.

Uus grant

Jätkuvas uurimistöös uue 
grandi raames üritatakse ra
kendada regionaalset kliima
mudelit Eesti ja lähiümbruse 
kliimatingimuste ning või
malike muutuste uurimiseks. 
Jätkub sünoptilise klimato- 
loogia detailsem uurimine.

lisi nähtusi eluslooduses ja 
nende seoseid ilmastikuga, 
Alar Läänelaid uurib puude 
aastarõngaid kui kliimatingi
muste kajastajaid, Tõnu Oja 
modelleerib kliimamuutuste 
mõju metsa kasvule, Ain Kull 
on ekspert tuuleenergeetiliste 
ressursside hindamise alal.

Ilmastikutingimused on olu
liseks teguriks maastikulise 
aineringe uurimisel, mis on 
geograafia instituudi üks pea
misi teadusteemasid.

Kliima mõju uurijaid

Riigikohtu konkursi 
võitis Janno Lahe

UT KUSIB

Millest kirjutasite Riigikohtu 
konkursil parimaks tulnud töös?

M are lle  Lep p ik
Riigikohtu pressiesindaja

14. jaanuaril autasustati 
Riigikohtu 85. aastapäevale 
pühendatud vastuvõtul tea
dustööde konkursi «Riigi
kohtu lahendid Eesti õigus
korras: tähendus ja kriitika» 
võitjaid.

Konkursi võitis õigustea
duskonna tsiviilõiguse lektor,
3. a doktorant Janno Lahe 
teadustööga «Kohtunikuõi- 
gusest ning Riigikohtu rollist 
deliktiõigusliku vastutuse 
arendamisel».

Konkursi hindamiskomisjon 
määras ühe teise ja kaks kol
mandat kohta. Janno Lahe töö 
kuulutati teiseks (12 000 kr).

Kaks kolmandat kohta 
(ä 9000 kr) pälvisid õigus
kantsleri asetäitja-nõunik 
Madis Ernits («Põhiõigused 
kui väärtusotsustused Riigi
kohtu praktikas») ning Põhja 
Ringkonnaprokuratuuri pro

kurör, õigusteaduskonna 1. a 
magistrant Laura Feldmanis 
ja Sisekaitseakadeemia lektor 
Tristan Ploom (ühine töö «Kas 
jõustunud kohtuotsus on jõus
tunud kohtuotsus? Riigikohtu 
roll karistusõiguse reformi 
elluviimisel»).

Konkursi hindamisko
misjoni liikmed olid õigus
teaduskonna õppejõud Raul 
Narits, Riigikohtu kohtunik 
Eerik Kergandberg, õigus
kantsleri asetäitja-nõunik 
Aare Reenumägi, Tallinna 
Halduskohtu kohtunik Kaire 
Pikamäe, Inimõiguste Insti
tuudi juhatuse esimees Merle 
Haruoja ja ajakirjanik Jaan 
Väljaots.

Konkursi eesmärk oli aidata 
kaasa õiguskultuuri edenda
misele, analüüsides Riigikohtu 
lahendeid ja tutvustada laie
malt õiguspraktikat. Tööde 
hindamisel arvestas komisjon 
selle teemakohasust, olulisust 
ja uuenduslikkust.

Vastab õigusteaduskonna 
lektor, 3. a doktorant Janno 
Lahe (pildil).

Minu konkursitöö «Kohtu- 
nikuõigusest ning Riigikohtu 
rollist deliktiõigusliku vastu
tuse arendamisel» koosnes 
kahest osast. Esiteks käsit
lesin nn kohtunikuõigusega 
seonduvaid probleeme (teo
reetiline osa), teiseks analüü- 
sisin Riigikohtu praktikat 
deliktiõiguse rakendamisel 
(praktiline osa).

Kontinentaal-euroopalikus 
õiguskultuuris on esmaseks 
õiguse allikaks seadus. Seda 
intrigeerivam on küsimus, kas 
ka kohtuotsus on käsitletav õi
guse allikana. Kuigi küsimust 
on juba pikemat aega käsitle
tud ka Eesti õigusteaduslikes 
kirjutistes, püsib probleem 
aktuaalsena, sest kohtuotsus
te tähendus võib ühiskonnas 
muutuda (ja muutubki). 
Jõudsin järeldusele, et Eesti

õiguskorras saab rääkida vaid 
kohtulahendite teisejärgu
lisest osast õiguse loomisel. 
Samuti leidsin, et Riigikohtu 
otsuste käsitlemine õiguse 
allikatena ei muuda meie 
õiguskultuuri, pigem rikas
tab seda osalise lähenemise 
kaudu anglo-ameerikalikule

mõtteviisile.
Riigikohtu praktika käsitle

mise eesmärk oli teha üldistu
si Riigikohtu otsuste kvaliteedi 
kohta ning jõuda järeldusele, 
kas ja kuivõrd on lahendid 
arendanud edasi Eestis kehti
vat kahju hüvitamise õiguse 
regulatsiooni. Samuti oli 
uurimuse eesmärk Riigikohtu 
otsuste kritiseerimine, sest 
hoolimata nende otsuste heast 
kvaliteedist, ei saa õigustatud 
kriitika ju kahjuks tulla.

Leidsin, et mitmes vald
konnas aitavad Riigikohtu 
otsused kehtivast õigusest 
paremini aru saada ning et 
enamik deliktiõigust puuduta
vaid otsuseid on põhjendatud 
ja õiglased. Mida aeg edasi, 
seda rohkem deliktiõiguslikke 
probleeme saab lahenduse ka 
Riigikohtu otsuste tasandil 
ja seda paremini väljakuju- 
nenuks saab pidada ka Eesti 
deliktiõigust.
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Purde 27 üliõpilasela- 
mu on renoveeritud
K risti K u n in g as
MTÜ Tartu Üliõpilasküla 
administratiivjuht

3. jaanuaril alustas Tartu 
Üliõpilasküla tudengite 
majutamist Purde 27 üliõpi- 
laselamu vastrenoveeritud 
tiiba.

Purde 27 oli viimane ob
jekt, mida Tartu ülikoolide 
ühiselamute renoveerimise 
projekti raames remonditi. 
Purde tänava majas ehitati 
lõpuni üks trepikoda, korras
tati maja fassaad ning hoov. 
Pärast renoveerimistööde

lõppu on seal 60 uut majutus- 
kohta. Kõik uued toad on ka
hekohalised, köök, tualett ja 
duširuum on kahe toa (nelja 
inimese) peale. Kahekohalise 
toa hind on 1180 krooni kuus 
(lisanduvad kommunaalmak- 
sud). Selle nädala alguses oli 
44 vaba kohta.

Tudengid, kes soovivad ela
ma asuda üliõpilaselamu Pur
de 27 renoveeritud tubadesse, 
peaksid kontakteeruma Tartu 
Üliõpilasküla majutusosa- 
konnaga (tel 740 9955, 740 
9956). Lisainfo ka meie kodu
lehel www.kyla.ee.

Elupõline eksamineerija AMSi sünnipäevadel dots Matti 
Laan kuulab pingsalt eksamineeritava Ülo Siimetsa am
mendavat vastust. ANDRESJOALA

Muinsuskaitse vilistlas- 
klubil oli sünnipäev
Tu llio  llom ets
Akadeemilise Muinsuskaitse 
Seltsi esimees

11. jaanuaril tähistas Aka
deemilise Muinsuskaitse 
Seltsi (AMS) vilistlasklubi 
oma 16. asutamise aasta
päeva.

Aastapäevaiiritusel oli küla
lisesineja Eesti Rahva Muu
seumi majandusdirektor Ülo 
Siimets. AMSi vilistlasklubil 
on traditsioon, et klubi sünni
päevale palutakse esinema 
eri eluvaldkondade juhtivaid 
inimesi. Külalisesinejaks on 
olnud meie ülikooli rekto
rid, prorektorid, Tartu linna 
juhtivad isikud, Riigikogu 
liikmed jt.

Ülo Siimets andis ülevaate 
muuseumi minevikust, ole
vikust ja tulevikuplaanidest, 
kõneldes Raadi mõisa aja

loost, selle suurest kunstiko
gust, muuseumi paiknemisest 
Raadi mõisas ning mõisa
kompleksi hävimisest II maa
ilmasõja päivil.

Huvipakkuv oli viimase 
15 aasta kohta esitatud üle
vaade muuseumile väärilise 
hoone ehitamisest ja selle 
kohavalikuga seonduvatest 
vaidlustest. Ettekannet illust
reerisid arvukad valguspildid 
ning tutvumiseks oli mahukas 
fotoalbum.

Ettekandele järgnes esineja 
eksamineerimine, selgita
maks tema teadmisi muinsus
kaitses ja sellega seonduvates 
valdkondades. Eksami edukat 
läbimist tõendas klubiliikmete 
allkirjadega tunnistus.

Huvi pakkusid ka Ülo 
Siimetsa rännumuljed tšukt- 
šide maalt, nende kommetest, 
elust ja tegevusest.

Ilmus «Mõtisklus 
psühhosomaatikast»
Varje Sootak

Kauaaegselt ülikooli
õppejõult Aili Pajult ilmus 
raamat «Mõtisklus psühho
somaatikast».

Autor on väljaandesse koon
danud osa semiootikaosakon- 
nas alates 1998. a novembrist 
peetud psiihhosomaatika 
(pulbitsevatest energiahoo- 
vustest tekkivad seosed ja 
pinged inimkeha ning hinge 
vahel) loenguid.

Kahes esimeses peatükis tut
vustatakse psühhosomaatika 
uurimisvaldkondi (inimese 
võime vastu võtta väliskesk
konna signaale, muuta need 
kehaomasteks impulssideks 
ja toota energiat). Järgmistes 
peatükkides antakse ülevaa
de keha ja hinge vaheliste 
seoste käsitlustest aegade 
vältel. Viiendas peatükis 
vaatleb autor isiksuse arengu

psühhosomaatilisi aspekte 
ning kuuendas on tähelepanu 
all stressi taustal tekkivad 
psühhosomaatilised häired.

Aili Paju märgib saatesõnas, 
et teemad on pakkunud huvi 
tulevastele ajaloolastele, teo
loogidele, matemaatikuile, 
bioloogidele, ajakirjanikele, 
sotsiaaltöötajaile.

Veebruarist 2005 võivad 
toetust taotleda seega kõik 
seaduses ettenähtud nõuetele 
vastavad doktorandid, hooli
mata sellest, kas nad töötavad 
või mitte. Selleks tuleb deka
naati esitada taotlus 15. veeb
ruariks. Samuti on võimalus 
neil doktorantidel, kes praegu 
saavad toetust 3000 krooni 
kuus, esitada uus taotlus suu
remale summale.

Õppetoetust saavad taotle
da ka esimese aasta doktoran
did. Kui toetust määratakse 
üldjuhul 10 kuuks ehk terveks 
õppeaastaks, siis antud juhul 
tehakse seda viieks kuuks. 
Seaduse järgi kohustub 
õppeasutus toetuste m äära
mise otsustama hiljemalt 10. 
märtsiks 2005.

Edaspidi on arstiteaduse 
doktorandi, doktoriõppe aren
duse töörühma liikme Lenne- 
Triin Heidmetsa sõnul toetust 
võimalik taotleda positiivse 
atesteerimistulemuse alusel.

Kitsenevad mõned 
teised stipendiumid

Aastas 60 000-kroonise toe
tuse saamise võimalus toob 
endaga kaasa aga mõningaid 
teisi muudatusi. Nii näiteks ei 
tohi doktoriõppe peaspetsia
listi Anita Kärneri sõnul enam 
maksta stipendiume Eesti 
Teadusfondi grantidest neile 
doktorantidele, kes saavad 
õppetoetust. «Teistele dokto
rantidele võib ETFi grantidest 
toetusi maksta ja seda ka 
nende suvekuude eest, mil 
doktoranditoetust ei saa,» 
ütles Kärner.

Heidmets lisas veel, et ETFi 
grantidest saab stipendiume 
maksta ka toetust saanud 
doktorantidele, aga seda vaid 
suvekuudel, kui õppetoetust 
ei saa.

Ära kaob sihtfinantseeri
mise taotlemise võimalus. 
Heidmetsa sõnul peaksid 
nüüdsest sarnase otstarbe
ga materiaalsed vahendid 
tulema peamiselt juhendaja 
finantsidest, kuhu antud sum
mad on osaliselt üle kantud.

Eesti Toetusfondi juhatuse 
liikme Meelis Sirendi sõnul 
lähevad sihtfinantseerimise 
summad kasvavate õppetoe- 
tuste alla ning ta leiab, et on 
mugavam, kui rahastamisal
likaid on vähem, kuna kätte
saadavad summad ju suuresti 
ei muutu.

Ülikoolis on õppeprorektori 
korraldusega moodustatud 
doktoriõppe arenduse töö
rühm, kuhu kuuluvad Aune

Arstiteaduse doktorandid Alar Toom ja Lenne-Triin 
Heidmets leiavad, et praegune lahendus on hetkel dokto
rantidele optimaalne. a ija  sakova

LENNE-TRIIN HEIDMETS

Loodetavasti leitakse vahendid ja võima
lused muuta doktorandi staatus atraktiiv
semaks.
Valk, Väino Puura, Valter 
Lang, Leho Ainsaar, Lenne- 
Triin Heidmets, Anita Kärner 
ja Madis Saluveer.

Töörühma ülesanne on 
juuni lõpuks välja töötada 
doktoriõppe põhimõtted, 
doktorandileping ning dok
torantide atesteerimise kord 
ja edasijõudmise kajastamine 
õppeinfosüsteemis. Olulise 
ülesandena märgib Anita 
Kärner ära veel doktoriõppe
kavade arenduse põhimõtete 
väljatöötamist.

Töö doktoriõppe 
arenduse alal

Ka haridus- ja teadusminis- 
ter Toivo Maimets kommen
teeris oma vastuses TÜ dokto
rantide ja töötajate avalikule 
pöördumisele doktorandistaa- 
tuse küsimust: «Ettepanek 
muuta tulevikus doktorandi 
staatust on kompleksne, si
saldades peale sotsiaalsete 
garantiide suurendamise ka 
ettepanekuid asetada dokto

randile töövõtja kohustused 
ja vastutus doktoriõpingute 
täitmise osas.» Sealjuures 
kutsus Maimets üles esitama 
ministeeriumile detailseid et
tepanekuid, kuidas olukorda 
lahendada.

Töörühma liikme Lenne- 
Triin Heidmetsa sõnul on 
praegune lahendus hetkel 
optimaalne ning kompleks
sete lahenduste leidmise ja 
väljatöötamisega tegeldakse 
aktiivselt.

«Loodetavasti leitakse va
hendid ja võimalused muuta 
doktorandi staatus atraktiiv
semaks, mille kaudu motivee
rida teadusliku potentsiaaliga 
inimesi astuma doktoran
tuuri. Võimaluste loomise, 
motiveerimise ning sisulise 
kontrolli rakendumise koos
toimel suureneb loodetavasti 
nominaalajaga kaitstavate 
väitekirjade arv ning tagatak
se akadeemilise sektori jätku
suutlikkuse kommenteeris 
Heidmets.

UUDISED

Tehnoloogiainsti
tuudi konkurssDoktorandil on õigus 

saada 6000 kr kuus
Aija Sakova

16. detsembril 2004 võeti 
Riigikogus vastu õppetoe- 
tuste ja õppelaenu seaduse 
muutmise seadus, milles 
puudub igasugune formaal
ne õppetöö kõrvalt töötami
se keeld toetuse saamise 
eeltingimusena.

Mittetöötamine toetuse 
saamise eeldusena, mis oli 
kirjas vabariigi valitsuse poolt 
oktoobris heaks kiidetud eel
nõus, tekitas möödunud aasta 
viimastel kuudel TÜ dokto
rantide ning töötajate seas 
suurt pahameelt. Novembris 
saadeti selleteemaliste selgi
tuste ja ettepanekutega avalik 
pöördumine ka haridus- ja 
teadusministeeriumile.

Kõikidel võimalus 
6000 kroonile

Tehnoloogiainstituut kuulutas 
Tartu SPINNO 2 projekti raa
mes välja konkursi «Uuendus
meelne koostööpartner».

Osalema oodatakse kõiki 
Eesti ettevõtteid, kes on vii
mastel aastatel rakendanud 
oma toodetes, teenustes või 
tööprotsessides edukalt TÜ ja 
EPMÜ teadustulemusi.

Eesmärk on tunnustada 
uuendusmeelseid ettevõtteid, 
kes on kaasanud oma aren
dustegevusse ülikoolide po
tentsiaali.

Konkursil valitakse välja 
parim Tartu ülikoolide tea
dustulemusi kasutanud ette
võte.

Tulemused kuulutatakse 
välja Tartu linna ettevõtlus- 
nädalal toimuval tehnoloogia- 
päeval 28. aprillil.

Info: www.tuit.ut.ee.

Tulekul on Eesti 
haridusfoorum
28. ja 29. jaanuaril toimub 
Tallinnas TPÜs 10. haridusfoo
rum «21. sajandi haridus -  kas 
haridus kõigile?».

Arutatakse millises suunas 
on senine hariduspoliitika, 
-seadustik, rahastamine ja 
korraldus mõjutanud haridu
se kättesaadavust Eestis ning 
milles nähakse ELi haridus
poliitika mõju.

Foorumi teemad on veel 
«ülalt» tulnud mõjutuste ra
kendamine või tagasilükka
mine koolides, omavalitsustes 
jm.

Info: www.haridusfoorum.ee.

Kunstikuul kõikide 
kunst Y-Galeriisse
18. jaanuaril avati Y-galeriis 
Tartu kunstikuu raames näi
tus «Keeniused 2 -  kõikide 
kunst».

Näitusel eksponeeritakse 
kõikide soovijate taieseid. 
Ainuke piirang teostele oli 
nende ohutus galerii eksis
tentsile.

«Kui ruumi jagub, võib 
teoseid tuua ka näituse toi
mumise ajal,» kommenteeris 
galerist Margus Kiis.

Raul Meel oli Y-Ga- 
leriis rahva ees
19. jaanuaril toimus Y-Galeriis 
sarja «Kunstnik kohtub rahva
ga» esimene üritus.

Galerist Margus Kiisi sõnul 
esines vanameister, avangar
dist, nonkonformist ja oma
moodi skandaalne kunstnik 
Raul Meel.

Raul Meel rääkis üritusel 
oma kunstist, vaadetest ja 
vastas huviliste küsimustele.

Akad Paul Ariste 
100. sünniaastapäev
3. veebruaril tähistatakse üli
koolis akad Paul Ariste 100. 
sünniaastapäeva.

Toimub konverents «Inter
lingvistika ja eurolingvis- 
tika», antakse välja auhind 
«Akadeemik Paul Ariste» jne.

http://www.kyla.ee
http://www.tuit.ut.ee
http://www.haridusfoorum.ee
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Dots Silvia Russak 75
19. jaanuaril tähistas oma 
75. sünnipäeva dotsent Silvia 
Russak, kes on töötanud Tartu 
Ülikoolis 1958. aastast.

1969 kaitses ta meditsiini- 
kandidaadi kraadi. 1975-1985 
oli ülikooli stomatoloogia 
osakonna juhataja. Ta on suu- 
ja hambahaiguste õpetaja 
üliõpilastele ja kolleegidele 
tänaseni.

Kogu oma tegevusega on 
ta seisnud hea selle eest, et 
hoida kõrgel eriala mainet, 
esindades Eesti hambaarste 
nii kodus kui ka välismaal. 
Tema initsiatiivil võeti Eesti 
Stomatoloogia Selts 1995. a 
Ülemaailmse Hambaarstide 
Föderatsiooni liikmeks. Oma 
töösse suhtumise ja delikaat
se käitumismaneeriga on ta 
eeskujuks nii kolleegidele kui 
üliõpilastele. 1978-1997 oli 
Silvia Russak Eesti Stomato
loogia Seltsi president, jäädes 
aktiivseks kaasamõtlejaks ka 
pärast valimisperioodi lõppu. 
Ta on olnud sotsiaal (tervis
hoiu) ministeeriumi eriala 
nõunik ja Eesti Haigekassa 
konsultant.

Õppejõu ja aktiivse 
erialaseltsi liikmena on ta 
juhtinud mitmeid suutervis- 
hoiuprojekte, on olnud nelja 
Eesti Teadusfondi grandi 
hoidja ja on praegu ühe gran
di põhitäitja.

Russaku teadustöö põhi
temaatika on hambahaiguste 
levimus, hammaste struktuu
ri häired, fluoroos, põhjusli
kud tegurid, hambahaiguste 
preventsioon. Teadusartiklite 
arv ulatub üle 40.

Aktiivse klinitsistina on ta

kõrgelt hinnatud spetsialist 
laste hammaste kõvakudede 
ja limaskesta haiguste alal.

Oma teadmisi ja kliinilise 
töö kogemusi jagab Silvia 
Russak arstide täienduskeskuse 
kursustel, näiteks tänavu on ta 
planeeritud kolme eriteemalise 
kursuse kuraatoriks ja 6 kursu
se lektoriks.

Käesoleval aastal on ta 
Eesti Akadeemiliste Naiste 
Ühingu president ja Tartu 
linnavolikogu liige. Ta on ka 
dotsentide ja teadurite klubi 
aktiivne liige, koordineerides 
kuue aasta jooksul Riigikogus 
emeriitdotsendi staatuse taot
lemist, see hakkab kehtima 1. 
jaanuarist 2006.

Kõige muu kõrval on 
tema elu täitnud sügav huvi 
muusika vastu ja ta on seda 
süstinud ka ümbritsevatesse 
inimestesse.

Õnnitleme ja soovime ette
võtlikku ja rõõmsat meelt ka 
järgnevateks aastateks!

Kolleegid 
stomatoloogia kliinikust

T A T J A N A P A E V  N A R V A S

28. jaanuaril tähistab Narva kolledž tatjanapäeva tõrvik
rongkäiguga läbi Narva linna ning esimese kursuse üliõpi
laste vastuvõtmisega üliõpilase austavasse seisusesse Narva 
Hermanni linnuses. Tõrvikrongkäik hakkab liikuma Narva 
kolledži juurest kell 18. Lisainfo tel 514 0473 või 356 0608.

TEATED
28. jaanuaril osaleb TU Võrumaa 
noortemessil Võru kultuuri
majas Kannel. Tutvustatakse 
õppimisvõimalusi ja 2005. 
aasta sisseastumistingimusi. 
Info: Aime Randveer, tel 737 5625.

Keeleõpe AHLi Tartu Keskuses:
rootsi k meditsiinisõnavaraga, 
soome, saksa, inglise. Soodne 
hind, tulumaksutagastus, väike
sed rühmad.
Info: tel 509 8606, info@ 
ahltartu.ee, www.ahltartu.ee.

T A L I U N I V E R S I A A D I  T U L E M U S I

16. jaanuaril olid Seefeldis eestlastest parimad TÜst Kaili 
Sirge 5 km ja Kaspar Kokk meeste 10 km vabatehnikas. Sir
ge sõitis end 13. kohale. Suurte lootustega startinud Kaspar 
Kokk oli eestlastest parimana 19., Peeter Kümmel oli 37., 
Vahur Teppan 68. ja Kein Einaste 84.

Õ N N I T L E M E

75

Lembit Kivistik, arvutiklassi 
administraator -  26. jaanuar 
70

Eva Kikas, muuseumiteenija
-  27. jaanuar
55

Ene Metspalu, vanemteadur, 
õppetooli hoidja -  24. jaanuar 
Imbi Traat, dotsent -  24. 
jaanuar
50

Leili Järv, kalandusbioloog
-  26. jaanuar

45

Olev Salum, dotsent -  23.
jaanuar
40

Pait Teesalu, professor, kliini
ku juhataja -  26. jaanuar
35
Aune Rehema, assistent -  25.
jaanuar
30

Alar Rosentau, vaneminsener
-  22. jaanuar
25
Eneli Härk, laborant -  26. 
jaanuar
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Õ N N I T L E M E

Epp Tamm -  
gratulationes maximas 
annis LXV peractis
Õnnitleme juubeli puhul klas
sikalist filoloogi Epp Tamme. 
Epp on tegelenud kreeka ja 
ladina keelega üle kolme
kümne aasta. Kogu ta elutöö 
on pühendatud klassikaliste 
keelte õpetamisele. Epp Tamm 
kaitses teaduskraadi Leningra
di Riiklikus Ülikoolis ja ta on 
filoloogiakandidaat. Teadus
töö teema puudutas kreeka 
mütoloogia ja kirjanduse 
seost, täpsemalt -  Odysseuse 
kuju Homerose eeposes ja 
kreeka tragöödias.

Epp on õpetanud ladina 
keelt paljude erialade üli
õpilastele (eesti filoloogia, 
inglise filoloogia, ajalugu, 
meditsiinierialad, õigustea
dus). Ta on lugupeetud ja ar
mastatud õppejõud, kes pais
tab silma kohusetundlikkuse, 
tagasihoidlikkuse ja sõbraliku 
nõudlikkusega.

Klassikalise filoloogia eri
ala taastamisel ülikoolis 1990

asus Epp Tamm õpetama ka 
kreeka keelt. Tal on valminud 
ülimalt populaarne kreeka 
keele grammatika. Samuti 
on ta tõlkinud antiikautorite 
tekste kreeka ja ladina kee
lest eesti keelde, toimetanud 
mitmeid antiigiteemalisi 
raamatuid, koostanud üle
vaate eriala ajaloost. Epp 
Tamm kuulub lahutamatult 
klassikalise filoloogia eriala 
edendamise juurde.

Kolleegidele on ta olnud 
abivalmis ja sõbralik töökaas
lane, kellele võib alati loota, 
teenides ära nii kolleegide kui 
ka üliõpilaste armastuse ja 
lugupidamise. Et see semester 
on tal ülikoolis viimane, siis 
õnnitleme Eppu südamest ja 
täname suure töö eest klas
sikalise filoloogia eriala üles
ehitamisel ja edendamisel!

Kolleegid, 
õpilased, sõbrad

Ta r tu  Ülikool

TÜ võtab teadus- ja 
arendusosakonda tööle

teadustalituse peaspetsialisti,

kelle ülesanne on TÜ teadustegevuse analüüsimine, vasta
va strateegia koostamine ja realiseerimine, teaduse hinda
mise koordineerimine ning teadusinfosüsteemi haldamise 
ja arendamise korraldamine.

Edukal kandidaadil on:
• teaduskraad, teadustöö kogemus
• teadmised teadus- ja kõrghariduskorraldusest
• väga hea analüüsi-, algatus ja korraldusvõime
• väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus
• väga hea eesti ja inglise keele oskus
• hea arvutioskus (MS Office)
• soovitavalt teadusadministreerimise töökogemus 

Pakume:
• konkurentsivõimelist palka
• kaasaegset ja arendavat töökeskkonda

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elu
lookirjeldus hiljemalt 26. jaanuaril e-postiga või paber
kandjal TÜ personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 
302, Jakobi 4, 51014 Tartu).
Info: tel 737 5145.

Tartu Ülikooli Muuseumid on 1. jaanuaril tööd alustanud 
TÜ asutus, kuhu kuuluvad ülikooli ajaloo muuseum, 
kunstimuuseum ja loodusmuuseum. Asutuse eesmärk on 
ühiskonnale teaduse, kunsti ja ülikoolihariduse tutvusta
mine ülikooli ajaloo ning museaalse varamu kaudu, selle 
varamu kogumine ja säilitamine ning ülikooli ajalugu ja 
muuseumi kogusid puudutava teadustöö tegemine.

TÜ võtab ajavahemikuks 1. märts 2005 kuni 31. jaan 2010 
TÜ Muuseumidesse tööle

ülikooli ajaloo muuseumi direktori, 
kunstimuuseumi direktori ja 
loodusmuuseumi direktori,

kelle ülesanne on vastava muuseumi töö juhtimine ja 
arendamine.

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (soovitavalt teaduskraad)
• teadmised museoloogia ja muuseumipoliitika vald

konnas ning soovitavalt vastav töökogemus
• juhtimiskogemus
• väga hea analüüsi-, algatus- ja korraldusvõime
• väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus
• hea arvutioskus (MS Office)
• väga hea keelteoskus (sh inglise keel)

Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele, vor
mikohane Cy teadustööde nimekiri, haridust ja teadus
kraadi kinnitava dokumendi ärakiri ning konkursist osa
võtja jaoks oluliseks peetavad muud materjalid hiljemalt 
2. veebruaril TÜ personaliosakonda (ruum 302, Jakobi
4, 51014 Tartu).
Info: tel 737 5145.

IN M E M O R I A M

Prof Valve Saarma
23. jaan 1920 -13. jaan 2005
13. jaanuaril lahkus väga 
lugupeetud arstiteaduskon
na kauaaegne prof Valve 
Saarma.

Valve Saarmale andis E. 
Lenderi Gümnaasium väga 
hea hariduse, et jätkata 
õpinguid TÜ arstiteadus
konnas. Juba õppimise ajal 
alustas ta tööd teaduskon- 
nasisehaiguste kateedri 
assistendina. Järgnes töö 
kehakultuuriteaduskonnas 
arsti ning Tartu kliinilises 
sünnitusmajas terapeut-kon- 
sultandina.

Valve Saarma dissertat
sioonid on valminud igapäe
vatöö kõrval. 1965 kaitses ta 
kandidaadiväitekirja ja 1971 
doktoriväitekirja «Autoim- 
muunsete mehhanismide 
osa kilpnäärmehaiguste 
patogeneesis».

Valve Saarma on ülikoolis 
töötanud alates assistendist, 
jätkates 1964 hospitaalsise- 
haiguste kateedri dotsendi
na ja 1973. aastast profes
sorina.

Ta oli suurepärane sise- 
arst, kes alati püüdis mõista 
just konkreetse haige vae
vuste olemust organismi ter
viklikkust arvestades. Ta oli 
arst, keda patsiendid jäägi
tult usaldasid. Ta õpetas üli
õpilasi mõtlema, mõistma ja 
patsiendist lugu pidama.

Arsti ja õppejõu tööga 
samavõrra oluliseks pidas 
Valve Saarma uurimistege
vust. Erinevate sisehaiguste 
tekkemehhanismid olid 
tema teadustööde sisuks. 
Ta oli veel arengu algjärgus 
olevate immunoloogiliste 
uuringute aktiivne juuruta
ja. Materiaalsed tingimused 
teadustööks olid tagasihoid
likud ning ta ei säästnud 
vaeva vajalike tingimuste 
loomisel.

Ta juhendas viit kan
didaadiväitekirja ja 
rohkem kui 30 üliõpilas- 
teadustööd. Valve Saarma 
andis oma juhendatava
tele teadustööks põhilise -  
ideede- ja teostamisvabadu- 

se, ausa suhtumise tulemus
tesse ja töökuse.

Silmatorkav on Valve Saar
ma teadustöö tulemuslikkus- 
112 publikatsiooni, mono
graafia jne.

Aktiivse ja entusiastliku 
kolleegina oli Valve Saarmal 
oluline roll teaduskonna 
arengus. Ta juhtis arstide 
täienduskoolitust jne.

Prof Saarma oli sise
haiguste eriala autoriteet, 
mistõttu kolleegid valisid 
ta Tartu Terapeutide Seltsi 
ja sisehaiguste probleemko- 
misjoni esimeheks ning eri- 
alanõukogu aseesimeheks. 
1977. aastast oli Valve Saar
ma Eesti teeneline arst.

Prof Saarma on alati ol
nud suurepärane kolleeg, 
kes kunagi oma ajast ja abist 
ei keeldunud, vaid paljudes 
keerulistes situatsioonides 
parima lahenduse leidis.

Ta oli tõelise juhi eeskuju, 
kes alati mõtles ennekõike 
teistele ja kõige viimasena 
enesele.

Jääb vaid imetleda, kuidas 
tal jätkus hingejõudu, süda
mesoojust ja tahtmist ning 
energiat.

Valve Saarma suur armas
tus oli tema pere ja kodu. 
Toetas ta ju alati abikaasat 
prof Jüri Saarmat. Lapsed 
Rein Saarma, Riina Saarma 
ja Mart Saarma oma lastega 
on ema mõtete ja tegude 
jätkajad.

Arstiteaduskond 
SA Tartu Ülikooli 

Kliinikum

Hüvastijätt prof emer Valve 
Saarmaga toimub 23. jaa
nuaril kl 13 TÜ aulas.

KAITSMISED
25. jaanuaril kaitsevad ärijuhti
mise magistriprojekti Narva mnt 
4 aud B202:
kl 12.15 Kerry Kütt (ekstern) 
«Kinnisvara investeerimispro
jekti finantsanalüüs krediidi
asutuses: metoodika loomine ja 
selle rakendamisvõimalused». 
Juhendaja assistent Kaia Kask. 
Oponendid Ene Kolbre, maj-knd 
ja Vambola Raudsepp, maj-dr; 
kl 13 Mall Reier «Müüjate töö- 
soorituse hindamine ja tulemus- 
tasustamine AS-s R Kiosk Ees
ti». Juhendaja dots Kulno Türk. 
Oponent Dorel Tamm, MA (maj).

27. jaanuaril kaitsevad Lossi 
3-306 TÜ Euroopa Kolledžis Eu
roopa õpingute magistriprojekti: 
kl 10 Riina Laigo «Rahvusvahe
liste doonororganisatsioonide 
omavaheline koordinatsioon 
arenguabi andmisel. Gruusia 
näide». Juhendaja Priit Turk, 
MSc. Oponent Piret Ehin, PhD; 
kl 10.45 Merle Heitur «Kohaliku 
omavalitsuse valimised Euroopa 
Liidu kodakondsuse aspektist». 
Juhendaja Kristi Land, dr iur. 
Oponent Tanel Kerikmäe, LL.M, 
LL.Lic.

LOENGUD
25. jaanuaril kl 12 toimub Jakobi 5- 
302 Leila Oja venia legendi loeng 
«Eduka tunni ettevalmistuse mudel 
kehalise kasvatuse näitel».

27. jaanuaril kl 10.15 toimub 
keemiahoones aud 320 teadur 
Koit Herodese venia legendi 
loeng «Vedelikkromatograafia - 
mass-spektromeetria (LC-MS) 
meetodi tutvustus».

27. jaanuaril kl 19 toimub SA 
Domus Dorpatensise ruumes 
(Raekoja plats 1/Ülikooli 7) sarja 
«Teatrikülastaja kohtub lavas
tajaga» kolmas kohtumisõhtu 
teemal «Teater ja kirik». Teatri ja 
kiriku seoseid ja suhteid vaagi
vad Rakvere teatri lavastaja Üllar 
Saaremäe ja Eesti Kirikute Nõu
kogu täitevsekretär Tauno Teder. 
Üritus on kõigile huvilistele tasu
ta. Info: www.dorpatensis.ee, tel 
733 1345.

27. jaanuaril kl 18 peab justiits
ministeeriumi nõunik, TÜ õppe
jõud Kai Kullerkupp õigusins
tituudi I korruse saalis (Tallinn, 
Kaarli pst 3) avaliku loengu 
«Perekonnaseaduse täna
päevased probleemid Eestis». 
Info: Rein Saarma, tel 648 2294, 
e-post: rein@saarma.ee.

Töö välismaal tudengitele 
rahvusvaheliste program
mide raames Work&Travel 
ja Internship Ameerikas. 
BELLNOR, Tartu, Pikk 14, 
2 korrus. Tel 740 2466, 
be lln o r.ta rtu@ on lin e .ee , 
www.bellnor.net.

http://www.ahltartu.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:personal@ut.ee
http://www.dorpatensis.ee
mailto:rein@saarma.ee
mailto:bellnor.tartu@online.ee
http://www.bellnor.net
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Aija Sakova

2. ja 3. veebruaril toimub 
ülikooli ajaloo muuseumis 
Tartu rahu 85. aastapäeva 
puhul rahvusvaheline aja
lookonverents «Piirimuutu- 
sed Euroopas 20. sajandil».

Konverentsi patroon on pre
sident Arnold Rüütel.

Põhiliselt ingliskeelne 
konverents ei keskendu 
vaid pelgalt Eesti-kesksetele 
teemadele. Peakorraldaja, 
nõukogude perioodi ajaloo 
uurimiskeskuse juhataja aja
loodoktori Olaf Mertelsmanni 
sõnul on konverentsi teemade 
puhul tegemist laiemalt piiri- 
uuringutega. «Meil oli valida, 
kas teha Eesti-keskne ja Eesti 
tipptegijatega konverents või 
korraldada midagi rahvus
vahelist. Otsustasime viimase 
kasuks, mis peaks ühelt poolt 
aitama teadvustada Eestit ja 
Eesti temaatikat mujal Euroo
pas, teisalt aga ka ehk heita 
siinsele ajaloole teine pilk,» 
selgitas Mertelsmann.

Rahvusvahelised ja 
teaduslikud arutelud

Kuna ettekanded tuleb 
saata korraldajale enne esi
nemist, siis on Mertelsmanni 
sõnul kõigil osalejatel võima

lus juba eelnevalt tutvuda 
teda huvitavate ja puudutava
te uurimustega. «Nii on Tartu 
kahepäevane konverents 
paigaks, kus Euroopa tun
nustatud teadlased astuvad 
omavahel dialoogi ja saavad 
üksteiselt uurida ja üle küsida 
asju, mis neile veel võõrad,» 
kommenteeris Mertelsmann.

Tunnustatud 
piiriuurijad Tartus

Esinejaid saabub konverent
sile kõikjalt Euroopast. «Teade 
konverentsi toimumise kohta 
ilmus mitmes rahvusvaheli
selt tunnustatud ajakirjas, aga 
ka paljudel veebilehekülgedel. 
Meie rõõmuks oli huvi väga 
suur, saime 40 sooviaval
dust,» ütles Mertelsmann. 
Ettekannete teemade- ning 
esinejatering on lai.

Analüüsitakse nii üldise
maid probleeme, nagu keele 
ja rahvuse piiride muutumine, 
piirimuutuste revideerimine 
ja mälu kultuuripoliitika kui 
ka konkreetsete riikide või 
regioonide näiteid. Regiooni
dest käsitletakse peale Eesti ja 
Nõukogude Liidu veel Poolat, 
Iirimaad, Bukoviinat, Unga
rit, Sloveeniat, Saksamaad, 
Taanit, Itaaliat, Kreekat ja 
Horvaatiat.

Mertelsmanni sõnul on nii 
Euroopast kui ka Ameerikast 
pärit esinejate puhul tege
mist mainekate uurijatega: 
«Eraldi tuleks kindlasti ära 
märkida prof Thomas Lunden 
Södertorni Ülikoolist Rootsist, 
prof Walter C. Clemens Bosto
nist ja prof Alice Freifeld Flori
dast». Prof Clemensi ettekan
de pealkiri on provokatiivne -  
«Miks Baltikum ei ole Bal- 
kan?». Prof Freifeld räägib 
ümberasustatud isikutest ja 
Ungari auklikest piiridest 
1945-1948 ning prof Lunden 
keele, rahvuste ja piiride 
muutumisest 20. sajandi Eu
roopas.

Nõukogude perioodi 
ajaloo uurimiskeskus

Konverentsi peakorraldaja 
Olaf Mertelsmann on TÜ 
nõukogude perioodi 
ajaloo uurimiskeskuse 
juhataja. «Keskus on 
suhteliselt noor, avati 
märtsis 2004. Töö on 
hetkel projektipõhine.
Oleme korraldanud kolm 
väiksemat konverentsi Lätis, 
Venemaal ja Tartus, etteval
mistamisel on kolm raamatut 
ning pärast Tartu rahule 
pühendatud konverentsi 
ootab aprillis juba järgmi-

K O N V E R E N T S

«Piirimuutused Euroopas 
20. sajandii«
2. ja 3. veebruaril ülikooli 
ajaloo muuseumis 
Kava UT 4. lk

ne konverents,» räägib 
Mertelsmann uurimis
keskuse tööst. 

Mertelsmann on 
Hamburgist, ta on 

töötanud Novosibirskis ja 
Eestis. Tema peamine uuri

misteema on 
hetkel Eesti 
ü h isk o n n a  
sovetiseeri
mine aasta
tel 1940- 
1956.

Tartu rahu erine
vatest nurkadest
Eero  M ed ija in en
lähiajaloo prof

2. veebruaril 1920 allkirjas
tatud rahuleping koosnes 
kokku 20 artiklist ja moo
dustas sõlmijate arvates 
terviku. Täna rõhutame vaid 
lepingu paari punkti ja neid 
poliitikuid, kes kogu teksti 
on lugenud, polegi vist väga 
palju.

Oma seisukohad ja hinnan
gud pole välistatud, kuid reeg
lina lähtutakse II artiklist, kus 
Venemaa tunnustas «ilmtingi
mata Eesti riigi rippumatust 
ja iseseisvust» ja loobus Eesti 
suhtes nii sise- kui välispo
liitilistest kohustustest ja 
õigustest. Kindlasti teatakse 
ka seda, et rahuleping maksti 
üsna heldesti kinni. Hoopis 
heldemini kui analoogilised 
lepingud teiste naabritega.

Eesti enda kohustused

Ühtlasi mäletatakse, et 
osa lubadustest jäi täitmata, 
kontsessioonid ja osa I maa
ilmasõja tõttu siit evakueeri
tud varadest tagasi saamata. 
Vähem tahetakse meenutada 
seda, et Eesti võttis endale 
kohustuse taotleda alalist 
neutraliteeti ja mitte lubada 
oma territooriumile võõraid 
väeüksusi. Kui aga need artik
lid enam ei kehti, miks peaks 
siis kogu leping kehtima?

Mida veel Tartu rahu puhul 
väärtustatakse, see oleneb

juba maailmavaatest ja iga 
konkreetse hindaja-kirjutaja 
eesmärkidest. Kas tegemist 
oli võiduga, kas Vabadussõda 
oli ikka omaette sõda kahe 
iseseisva riigi vahel? Viimase 
tosina aasta kooliõpikutest, 
mõnest populaarsest mängu
filmist, II maailmasõja eelse
test kirjutistest ja muust tao
lisest lähtudes ehk rahvusliku 
mälu valguses on selles isegi 
pisut kohatu kahelda.

Kas Vabadussõda oli sõda?

Huvitaval kombel aga ei ol
nud Eesti näiteks Saksamaaga 
sõjaseisukorras, kuigi kin
nitame, et keiserliku Saksa
maa okupatsioon algas 1918. 
aastal pärast Eesti iseseisvuse 
väljakuulutamist. Sõda ei 
kuulutatud isegi hoolimata 
sellest, et Eestile avaldati 
Lääneriikide poolt 1918. aasta 
kevadel vastavat survet.

On tõenäoline, et sõja kuu
lutamisega Saksamaale oleks 
Eesti aasta hiljem vähemalt 
formaalselt kuulunud maail
masõja võitnud riikide hulka 
ja teda oleks ametlikult kut
sutud rahukonverentsile.

Nüüd pidime sinna paraku 
minema kontvõõrastena ja 
Eesti delegatsioon ei kuulu
nud Versailles' rahulepingu 
allakirjutanute hulka. Samas 
peame me Jaan Poska ja teiste 
missiooni Pariisis 1919. aastal 
edukaks. Seda peamiselt tema 
enda hiljem avaldatud päevi

parit
Selles hoones Vanemuise 35 sõlmiti 
2. veebruaril 1920 Tartu rahu.

VARJE SOOTAK

EERO MEDIJAINEN

See, mida Tartu rahu puhul 
väärtustatakse, oleneb maa
ilmavaatest ja  iga konkreetse 
hindaja-kirjutaja eesmärkidest.

kute toel. Aga taas võrdlusi 
tuues ei suuda need muidugi 
võistelda tänapäeva Eesti po
liitikute katsetega end võitjate 
või vähemalt ajaloo peatege
laste hulka kirjutada.

Vabadussõda oli sõda, kui 
me lepime kokku, et iga rel
vastatud konflikti, milles on 
enam kui 1000 hukkunut, 
võiks sõjaks nimetada. Aga 
see ei kaota veel küsimusi. 
Isegi võidupüha ei tähista me 
mitte seoses võitudega sõjas 
enamliku Venemaa vastu. 
Keda me sel võidupühal ikka 
võitsime, kas see oli samuti 
sõda ja  miks siis rahulepin
gut ei sõlmitud? Kui tegemist 
oli sõjaga, kas siis ei peaks 
samuti rahu tegema! Vaevalt 
olid selle sõja kaotajad ühtlasi 
punase Venemaa liitlased.

Siiski -  teatud tingimustel 
oleks neist ehk võinud saada 
Venema liitlased. Paraku pole 
me enam kindlad, millise Ve
nemaa liitlased. Kui püsima 
oleks jäänud too 1917. aastal 
loodud ehk demokraatlik ja

USA poolt toetatud Venemaa 
ning selline Venemaa oleks 
omakorda toetanud 1919. aas
ta alguses Weimaris rajatud 
demokraatlikku Saksamaad, 
kas siis ikka oleks sündinud 
Versailles’ lepingu taoline 
rahuleping nagu nüüd 28. 
juunil 1919 juhtus? USA seda 
lepingut ei tunnistanud.

Leping kuulub ajaloolastele

Kas siit ei võiks teha koguni 
järeldusi, et Eesti poolt jaani
päeva paiku ehk siis võidu
pühal peetud lahingud kind
lustasid ühelt poolt punaste 
võimu Venemaal ja teiselt 
poolt aitasid kaasa rahulepin
gute fikseerimisele Euroopas 
või rajasid need koguni nn 
Versailles' süsteemi?

Vaevalt oli Tartu rahuleping 
väga suur võit Eesti poolel 
kaasa löönud vabatahtlikele 
Soomest, Taanist, Inglismaalt, 
endisele Loodearmeele või 
isegi baltisakslastest koosne
nud väeüksustele. Rääkimata 
muidugi neist eestlastest, kes

poolel sõdisid. Nei
legi polnud see mingi lokaal
ne sõda Eesti pärast, vaid 
võitlusega millegi hoopis 
olulisema ja suurema nimel. 
Pealegi mäletame veel Paul 
Vihalemi, Edgar Mattiseni jt 
kirjutisi, milles kinnitati, et 
Tartu rahuleping oli hoopis 
suur võit Nõukogude Vene
maale, kes murdis läbi blo
kaadi jne.

Tartus 2. veebruaril 1920 
juhtunut võib teatud tingi
mustel käsitleda koguni reet
misena, kui vaadata sellele 
Poola, Soome või isegi Läti 
suunalt.

U s n a 
a k t u a a l 
sed piiririikide 
sõjalise liidu plaanid lõikas 
rahuleping läbi ja  hiljem, 
rahutingimustes oli sõjalist 
liitu juba hoopis keerulisem 
sõlmida. Seda ei suudetudki 
kuni 1939.-1940. aastani 
välja, mis maksis kätte juba 
hoopis valusalt.

Tartu rahuleping on teatud 
mõttes sarnane Hitleri-Sta- 
lini paktiga või nagu Putin 
kinnitas: need kuuluvad 
ajaloolastele, kuigi võib ka
helda, kas poliitikud sellega 
ikka rahule jäävad.

Tartu rahu 85. 
aastapäeva üritused
2. veebruaril, Tartu rahule
pingu 85. aastapäeval toi
mub kõnekoosolek, rahvus
vaheline ajalookonverents 
ja pidulik kontsertvastuvõtt 
Vanemuise kontserdimajas.

Kell 9.45 asetavad riigi- 
ja linnajuhid pärjad Tartu 
vabadussambale, Kalevipoja 
monumendile Vabadussõjas 
langenute mälestuseks.

Kell 10 algab kõnekoosolek 
Vanemuise 35 hoone juures, 
kus sõlmiti Tartu rahuleping. 
Kõnelevad peaminister Juhan

Parts, linnapea Laine Jänes, 
Tõnis Lukas, Enn Tarto, Hel
mut Piirimäe jt. Tartu rahu 
allakirjutamise toas esitatak
se temaatiline lühinäidend 
(lavastaja Ago-Endrik Kerge). 
Samas on näitus «Tartu rahu 
85». Kell 12 algab ajaloo muu
seumis konverents.

Kontserdil kuulutab presi
dent Arnold Rüütel lõppenuks 
ka Eesti lipu aasta.

Kell 20.15 toimub kesk
linnas Tartu rahu 85. aasta
päeva ilutulestik.

Piiriküsimusi käsitlevad 
mainekad teadlased

http://www.ut.ee/ajaleht
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Ariste juubeliüritusi
1. veebruaril kell 14 avatak

se TÜ Raamatukogus näitus. 
Avamisel kõnelevad Peeter 
Olesk ja Tõnu Seilenthal.

2. veebruaril tähistab Paul 
Ariste 100. sünniaastapäeva 
konverentsiga tema koduvald 
Torma. Ettekande peavad 
dotsendid Heinike Heinsoo ja 
Tõnu Seilenthal. Esinevad ka 
akadeemik Ariste kunagised 
aspirandid Venemaa soome- 
ugri vabariikidest. Musitseeri
vad Viljandi Kultuuriakadee
mia rahvamuusikud.

3. veebruaril ilmub Aristele 
pühendatud eriümbrik. Käibel 
on sellepuhune eritempel.

Kell 11 algab TÜ aulas 
mälestuskonverents.

Kell 16. 30 on ühine mäles- 
tuskäik Paul Ariste hauale

Raadi kalmistul.
4. veebruaril kell 14 ava

takse näitus Eesti Kirjandus
muuseumis. Kõnelevad Kristi 
Salve ja Ergo-Hart Västrik.

Esitletakse raamatuid 
«Paul Ariste Vadja päevikud 
1942-1980.» (Litteraria nr 22, 
koostanud Ergo-Hart Västrik 
ja toimetanud Peeter Olesk) ja 
«Komi folkloor. Kogunud Paul 
Ariste.» Koostanud Nikolai 
Kuznetsov jt.

Kell 11 algab Tartu Raekojas 
akad Paul Ariste 100. sünni
aastapäevale pühendatud 
teaduskonverents «Interling
vistika ja eurolingvistika».

1. septembril avatakse Paul 
Ariste sünnikohas Torma 
vallas Rääbise külas mäles
tuskivi.

Eesti keele ja soome-ugri keelte kateedri koosolek 1952. aasta kevadel. Vasakult aspirant Eduard Vääri, vanemlaborant 
Niina Raid, prof Paul Ariste, dots Arnold Kask, vanemõpetaja Gerda Laugaste, prof Johannes Voldemar Veski ja vanem
laborant Salme Nigol. e ra k o g u

Medal Tiit-Rein Viitsole

Vadja päevikud

Paul Ariste — uurija ja looja

Varje Sootak

Eesti Teaduste Akadeemia 
annab 3. veebruari mäles- 
tuskonverentsil akadeemik 
Paul Ariste medali filoloo- 
giadoktor Tiit-Rein Viitsole 
(pildil).

TA humanitaar- ja sotsiaal
teaduste osakonna juhataja 
akadeemik Peeter Tulviste 
ütles, et akadeemia juhatus 
otsustas 2003. aastal akadee
mik Paul Ariste medali sisse
seadmisega esile tõsta Eesti 
teadlaste väljapaistvaid uuri
mistulemusi humanitaar- ja 
sotsiaalteaduste valdkonnas. 
«See on akadeemia kõrgeim 
autasu antud valdkonnas.»

Filoloogiadoktor Tiit-Rein 
Viitso on rahvusvahelises ula
tuses parim läänemeresoome 
keelte uurija. Ta on uurinud 
fonoloogiat, dialektoloogiat, 
soome-ugri keelte klassifi-

E rg o -H a rt Västrik
Eesti Kirjandusmuuseumi 
teadur

Väljaandesse «Vadja päe
vikud (1942-1980)» on 
koondatud Paul Ariste 
(1905-1990) käsikirjalises 
kogus «Vadja etnoloogiat» 
sisalduvad välitööpäevikud.

Eesti keele lähima sugu- 
laskeele uurimine oli Ariste 
meelisharrastusi, millega ta 
hakkas tegelema gümnaasiu
miõpilasena ning mille võlus 
oli ta kuni elu lõpuni.

1942-1980 käis Ariste 
ise järjepidevalt vadja küla
des rahvaluulet talletamas, 
koondades käsikirjalised 
ülestähendused «Vadja etno
loogiat» mappidesse. Kui ena
mik 5662-leheküljelise kogu 
rahvaluuleainesest on Ariste 
enda poolt temaatilistes teks- 
tikogumikes avaldatud, siis 
selle mahuka keele- ja folk- 
loorikorpuse saamise tausta 
avavad välitööpäevikud pole 
seni trükivalgust näinud.

Päevikud annavad hea pildi 
vadja keele ja rahvakultuuri 
uurimisest kui dialoogilisest 
protsessist ning pakuvad tea
vet olustiku kohta vadjalaste 
alal nelja aastakümne jook
sul. Kajastamist leiavad olud 
saksa okupatsiooni tingimus
tes Teise maailmasõja ajal ja 
hirme täis sõjajärgsel perioo
dil, omal moel peegelduvad 
nii Hruštšovi-aegne sula kui 
ka ärevad sündmused Praha 
kevade lämmatamise aegu.

T iit-R e in  V iitso
emeriitprofessor

Akadeemik Paul Ariste (3. 
veebr 1905 -  2. veebr 1990) 
ei kasvatanud mitte lihtsalt 
keeleteadlasi, vaid rahvusli
kult mõtlevaid keeleteadlasi. 
Tema üheks suureks ideeks 
oli koolitada Eestis oma 
asjatundja iga soome-ugri 
keele jaoks. Ühe erandiga 
see 1980. aastate keskpai
gaks õnnestus.

Kui sepa poeg Paul Berg 
(1927. aastast Ariste) 
gümnaasiumi lõpetamise 
järel 1924. a ülikooli õppima 
tuli, oli tal kui keelehuvilisel 
poisil selja taga pikk staaž es
perantistina. Juba 16-aastase- 
na oli ta Saksamaal ilmunud 
esperantokeelses ajakirjas kir
jutanud liivlastest, hiljem veel 
mitmel pool liivi kirjandusest, 
esperanto hääldusest ja ter
minoloogiast. Niisiis mõistis 
ta juba koolipoisina rahvus
vahelistumise tähtsust. Lisaks 
koolis õpetatud keeltele ja es
perantole oli ta juba tutvunud 
ka rootsi ja juudi keelega.

Eestirootsi laensõnad

Ariste valis ülikoolis õppe
aineteks eesti keele, lääne
meresoome keeled, uurali 
keeled ja rahvaluule ning 
lisaks õppis ka germanistikat. 
Seda on palju. Aga juba ta esi
mene ülikooliaasta oli eriline. 
Ta ise on jutustanud, kuidas 
ta esimese aasta üliõpilasena 
läks magistritöö teemat kinni 
panema.

Teema «Eestirootsi laen
sõnad eesti keeles» oli eest
lase kohta imetlusväärne leid 
ning omamoodi ime on, et 
ta selle ülinõudliku teemaga 
õpingute ja töö kõrval 1931. 
aastal maha sai.

Ariste magistritöö ületas 
kaugelt niihästi tavalised sel
leaegsed magistritööd kui ka 
paljud tänapäeva PhD-d, olgu 
meil või mujal. See ei kaota 
oma väärtust algallikana seni, 
kuni kestab huvi eesti keele 
sõnade päritolu vastu.

Magister Aristel oli ülihea 
foneetiline kõrv. Peale selle 
sai ta lisakoolitust foneetika 
alal Helsingis ja Hamburgis, 
misjärel õpetas töö kõrval üli
koolis veel Eesti Keele Arhiivis 
foneetikat.

1938 tõi lektor Paul Ariste 
Eestisse fonoloogia, seda 
vaieldes fonoloogia loojatega

Paul Ariste 1942. aastal. e ra k o g u

Paul Ariste ei kasvatanud mitte lihtsalt 
keeleteadlasi, vaid rahvuslikult mõtlevaid 
keeleteadlasi.
Praha koolkonnast. Vaidlus 
kellelegi selget võitu ei too
nud, fonoloogia oli üldse veel 
liiga noor ja toores, aga õigus 
oli pigem Aristel.

Hiiu murrete häälikud

Ariste doktoritöö «Hiiu 
murrete häälikud» (1939) on 
ühtaegu foneetiline, fonoloo
giline, dialektoloogiline ja 
keeleajalooline uurimus, kus 
oli oskuslikku kasutamist 
leidnud ka Saare-Lääne piis
kopkonna ja ordu maade piir. 
Eesti foneetik, fonoloog, mur
deuurija või keeleajaloolane, 
kes seda korralikult lugenud 
ei ole, võib ennast pidada 
vaid poolharitlaseks. Tema 
«Eesti foneetika» (1946) ja 
selle mitmes trükis ilmunud

arendus «Eesti keele foneeti
ka» (1953) on aidanud üles 
kasvatada mitut põlvkonda 
keeleinimesi.

Vadjalaste uurija

Vanema kirjakeele sõnava
ra ja eesti murrete uurimise 
kõrval leidis Ariste varakult 
Eesti Ingeris elanud vadjala
sed ja temast kujunes välja
paistvaim vadjalaste ja vadja 
keele uurija.

Niipea kui trükiolud sõja 
järel paranesid, seadis Ariste 
enesele ülesandeks aval
dada aastas vähemalt 100 
lehekülge trükiteksti. Siin 
on raamatuid ja artikleid 
vadja keelest, sh «Vadja keele 
grammatika» (1948, ingl k 
1968), palju etümoloogiaar-

tikleid, aga ka mõtteid, mis 
kujundasid läänemeresoome 
keelte uurimist. Koos Harald 
Mooraga arendas ta 1956. a 
raamatus «Eesti rahva etni
lisest ajaloost» R. Indreko 
mõtteid läänemeresoomlaste 
seosest kammkeraamika 
kandjatega, tõstis seni liivi ja 
(põhjaeesti) segakeeleks loe
tud lõunaeesti ning häme ja 
vepsa segakeeleks loetud kar
jala vanade iseseisvate hõi
mukeelte staatusse, näitas et 
soome kolkamurdeiks peetud 
isuri murded on keel ja mõne
võrra hiljem osutas, et vadja 
keel on eraldunud põhjaeesti 
keelest ning et läänemere
soome keelte erijoonte kujun
damisel keelkonnas on olnud 
suur osa balti keelte mõjul. 
Eesti keele kontaktide uuri
mise võttis kokku ta raamat 
«Keelekontaktid» (1976).

Keeleteadlaste õpetaja

1944. aasta sügisel osu
tus Paul Ariste oma soovide 
kiuste ainsaks Eestisse jäänud 
keeleteaduse alal doktorikraa
di omavaks keeleteadlaseks. 
Ta pidi soome-ugri keelte 
professorina ning eesti ja 
soome-ugri keelte kateedri ju
hatajana käima panema õppe
töö eesti filoloogia osakonnas. 
Ta tuli sellega edukalt toime, 
abiks enne sõda pensionile 
saadetud eesti keele lektor 
audoktor J. V. Veski ja mõned 
kooliõpetajatena töötavad 
magistrid, kellest kujunesid 
teadlased.

On õpetlik, et Ariste õpetas 
kaua isiklikult esimese kursu
se üliõpilastele sissejuhatust 
keeleteadusse, et parimaid 
poisse tõmmata soome-ugri 
keeli õppima. Ei maksa imes
tada, et ka rida hilisemaid 
luuletajaid ja kirjandusini
mesi valis kitsamaks erialaks 
soome-ugri keeled ja et Ariste 
õpilased hõivasid paarikümne 
aasta kestel eesti keeleteadu
ses juhtpositsioonid. Ariste 
isik ja Ariste õpilaste edu 
tõid Eestisse õppima NL soo
me-ugri rahvaste aspirante. 
Nõukoguliku vene šovinismi 
kiuste Ariste ei kasvatanud 
mitte lihtsalt keeleteadlasi, 
vaid rahvuslikult mõtlevaid 
keeleteadlasi. Ariste üheks 
suureks ideeks oli koolitada 
Eestis oma asjatundja iga 
soome-ugri keele jaoks. Ühe 
erandiga see 1980. aastate 
keskpaigaks õnnestus.

katsiooni, liivi ja vepsa keelt 
jne. Prof Viitso on käsitlenud 
teadusteemasid uudselt ja 
uuenduslikult.

Statuudi järgi antakse me
dal ja diplom üle auhinna 
saajale akadeemia üldkogu 
istungil või vastava uurimis
suuna esindusliku teaduskon
verentsi plenaaristungil.

Paul Ariste Vadja päevikud 1942-1980

PAUL ARISTE,  
VADJA PÄEVIKUD  
1942-1980

Koostanud, kommenteerinud 
ja saatesõna kirjutanud 
Ergo-Hart Västrik 

Toimetanud Peeter Olesk 
Sari: Litteraria: eesti kultuu

riloo allikmaterjale, nr 22 
Kirjastus: Eesti Kirjandus

muuseum 2005

Päevikutes rullub ühelt 
poolt lahti vadja rahva saatus
20. sajandil, teisalt saavad 
sissekannete vahendusel 
inimliku palge keelejuhid, 
kellega kohtumisi kirjutaja 
järjekindlalt dokumenteerib. 
Tegemist on seega haarava 
dokumendiga mitte ainult 
vadja-uurijatele, vaid ka laie
male ringile, kes on huvitatud 
nii Paul Ariste isikust kui ka 
keeleteadusliku või folklo
ristliku välitöö temaatikast 
üldisemalt.
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Me olime pigem partnerid kui õpilased
N iina  A asm äe
keelekeskuse lektor, 
eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse doktorant

Veebruaris 1976 tulin esi
mest korda soome-ugri 
keelte kateedrisse, kus 
taotlesin luba kandideerida 
aspirantuuri.

Oli varajane hommik. Helju 
Rajando, tolleaegne kateedri 
laborant, helistas prof Aristele 
koju ja teatas, et külaline on 
kohal. Telefonitsi rääkis prof 
Ariste minuga ehtsas ersa 
keeles. Mõne aja pärast tuli 
ta kateedrisse ja me jätkasime 
vestlust.

Teadsin, et äsja pidas ta 
oma 71. sünnipäeva, kuid 
enda ees nägin nooruslikku 
teadlast, kes oli sportlik ja ele
gantne. Elav vestlus puudutas 
nagu muuseas asjaajamist 
ning samal ajal tuli ta koos 
minuga aspirantuuriosakon- 
da, rektoraati ja poole tunni 
jooksul olidki kõik dokumen
did valmis.

Erakordne õpetaja

Peahoone III korrusel asu
vas raamatukogus näitas prof 
Ariste mulle kirjandust, mida 
pidin lugema sisseastumis
eksami sooritamiseks. Tema

seltsis tundsin ennast turva
liselt ja mõnusalt. Ma võisin 
vabalt kommenteerida seda, 
mida olin eelnevalt soovitatud 
kirjandusest lugenud.

Prof Ariste oli erakordne 
õpetaja. Ta mitte lihtsalt ei 
õpetanud, vaid kaasas õpi
lasi oma igapäevasesse ellu, 
mille kaudu said nad loomu
likult hindamatuid kogemusi. 
Näiteks, minnes Teaduste 
Akadeemia istungile Tallin
na, kutsus ta tavaliselt uue 
aspirandi kaasa, et tutvustada 
teda kolleegidega Keele ja Kir
janduse Instituudist.

Kohvikus ja kodus

Selline külaskäik oli väga 
kasulik noorele uurijale, kes 
sai niiviisi näha teise uurimis
keskuse tööd. Sageli oli mõni 
õpilane kaasas, kui prof Ariste 
käis raamatupoes või kirjan
dusmuuseumis, kuhu ta aeg
ajalt loovutas käsikirju või 
osa oma raamatukogust. Töö 
oli nagu iseenesestmõistetav 
toiming, tema oli meister ja 
meie olime pigem partnerid 
kui õpilased. Pedagoogilised 
meetmed, kui neid ka oli, pol
nud nähtavad. Kuna ta meie
ga iga päev suhtles, tundis ta 
meid üpris hästi.

Prof Ariste kodu andis

kaugelt tulnud õpilastele ka 
peres olemise tunnet. Vahel 
juhtus nii, et prof Ariste astus 
Pälsoni ühiselamust läbi, tea
tamaks, et proua Erna ootab 
meid kohvilauda. Iga kord, 
kui ma möödun Jakobsoni 
tänaval majast, kus elas pe
rekond Ariste, tulevad mulle 
meelde koosveedetud hetked. 
Nalja sai palju, samas võisime 
kõrva taha panna uudiseid 
mitmest valdkonnast, ja ka 
õpingutest oli veidi juttu. Vaa
tasime uut kirjandust tema 
raamatukogus. Nagu pardid, 
järgnesime peremehele tre
pist üles, peatusime korraks 
pildi ees, mis humoorikalt 
kujutas Paul Aristet luubiga 
uurimas keelt, millelt voolasid 
erinevate keelte sõnad.

Vahel kohtusime Ariste ko
dus teiste külalistega. Näiteks 
tuli ühel päeval raamatu järe
le ajakirjanik Lennart Meri. 
Paljudele meenub, kuidas prof 
Ariste kutsus õpilasi kohvile 
ülikooli kohvikusse. Nende 
seas oli isiksusi, kes hiljem 
mängisid Eesti ühiskonnas 
suurt rolli, aga ka uurijaid 
kogu soome-ugri maailmast.

Prof Ariste kaudu omanda
tud teadmised ja kogemused 
on tema arvukate õpilaste 
vaimne varandus.

Paul Ariste koos aspirantidega 1984. aasta novembris. Istuvad Jevgeni Tsõpanov ja 
Serafima Sibatrova, seisab Arkadi Jefremov. a ija  sakova

Komi rahvaluulet
N iko la i K u zn etsov
eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse doktorant

Raamat «Komi rahvaluulet» 
sisaldab Eesti Rahvaluule 
Arhiivis hoitavat komi aines
tikku, mida on kogunud Paul 
Ariste 1941. aastal.

Materjal koosneb folkloor
sest osast, kus leidub komi 
rahvaluulet mõistatustest ja 
tšastuškadest laulude ja mui

nasjuttudeni, ja etnograafili
sest osast, mis kajastab komi 
rahva endist elu-olu. Rahva- 
luulepalad on kirja pandud 
Ariste poolt transkriptsioonis, 
etnograafilised tekstid on nn 
Molodtsovi kirjas, kirjutanud 
üks informantidest. Etnog- 
raafiaainestik on varustatud 
rohkete joonistega.

Raamat on mitmekeelne, 
sisaldab originaaltekstide 
tõlkeid.

Interlingvistikakonverents
4. veebruaril kell 11 algab 
Tartu Raekojas rahvusvahe
line konverents «Interling
vistika ja eurolingvistika».

Konverentsi ettekannete 
teemad on eurolingvistikast, 
Euroopa Liidu terminitest 
esperanto ja teistes keeltes, 
Eesti esperantistidest jpm.

Ettekandes «Ma armastan 
kõiki keeli ...» meenutab akad 
Paul Aristet prof Aleksandr 
Dulitšenko. Ariste memoriaal- 
kogust Eesti Kirjandusmuu
seumis räägivad Peeter Piiri

ja Leili Punga, Ariste eksliib
ristest kõneleb Heino Räim.

Ettekandjate hulgas on 
rahvusvaheliselt tuntud tead
lasi Soomest, Venemaalt, San 
Marinost, Šveitsist, Itaaliast 
jm.

Tartu 3. interlingvistika- 
konverentsi otsused ja kokku
võtte esitab korraldustoim
konna esimees prof Aleksandr 
Dulitšenko.

Konverentsil on kavas asu
tada Rahvusvaheline Inter
lingvistika Assotsiatsioon.

Näitus TÜ 
raamatukogus
1. veebruaril kell 14 avatakse 
TÜ Raamatukogu III korrusel 
keeleteadlase Paul Ariste 100. 
sünniaastapäevale pühenda
tud näitus.
Akadeemik Paul Ariste on 
avaldanud üle 1300 publikat
siooni, ta oli paljude välismaa 
ülikoolide audoktor.

Näituse avavad filosoofia
doktor Tõnu Seilenthal ja kir
jandusteadlane Peeter Olesk.

Väljapanek jääb avatuks 6. 
märtsini.

Tartu süstis pro
fessorisse loovust
Intervjuu vabade kunstide prof Tiit Pääsukesega
Aija  Sakova

M id a k u ju ta s  T eie  ja o k s  
v a b a d e  k u n s t id e  p r o 
fe s s o r i  a m e t ik o h t  T artu  
Ü lik o o lis?

Ülikoolile luksust (eelist, 
rikkust, tavalist ületavat), 
minule vabadust. Vabadust 
vormida endale kohustused 
ülikooli ees teatavaks ajaks.

M ida Te s e l le  a a s ta  jo o k 
su l te g ite ?

Valimine TÜ vabade kuns
tide professoriks andis mulle 
endalegi ootamatu loovuse 
energia süsti.

Olin juba ammu kutsutud 
esinema Riiga kolme kunst
niku näitusele, aga aega oli ja 
maalimine kippus takerduma 
unelemisse. Nüüd äkki olin 
kutsutud ülikooli ja minu 
kohustuste hulka kuulus ka 
näituse tegemine Tartus.

Siis läks kiireks. Märtsis sai
gi TÜ Y-Galeriis näitus tehtud.
Sellele järgnes näitus Riias, 
augustis osalesin rühmanäi
tusel Stockholmis ja sügisel 
oli veel isiknäitus Tallinnas.
Arvatavasti oli siin Tartu 
kutsel ka oma roll. Mine tea, 
kuidas muidu oleks läinud, 
mõnel aastal ei osale ma ju 
ühelgi näitusel, kui laiskus 
peale tuleb.

M is o li  T artu s te e m a k s?
Ülikoolis pakkusin välja 

teema «Loovuse avastamine».
Loovusest on nüüd tulnud nii 
popp asi, et sellest ei saa keegi 
enam üle ega ümber, ole kes 
sa oled. Pidasin mõned vest
lused visuaalsest mõtlemisest, 
värvide ajaloost, heietasin 
mälestusi 50ndate aastate 
Tartu kunstielust, oma noo
rusajast. Aga ega loovuse 
avastamisega loengute abil 
kaugele jõua.

Poolest kevadsemestrist 
käivitasime avatud ateljee, 
kuhu siis need, kes aimasid 
endas midagi olema, tulid 
avastatut arendama.

Vestlustega värvidest, kom
positsioonist, rütmist ja tasa
kaalust toimusid paralleelselt 
ka praktilised ülesanded.
Sügissemestril sama süsteem 
jätkus, rõhk oli veelgi enam 
avatud ateljeel.

Eelmisel laupäeval toimus kunstikuu raames ülikooli kuns
timuuseumis Tiit Pääsukese õpituba «Elav akt». AIJA SAKOVA

K es o lid  T eie  ü liõ p i-  
la s te k s?  K as p õ h il is e l t  
k u n s tid e  o sa k o n n a  tu 
d e n g id  v õ i o l i  h u v il is i  k a  
m u ja lt?

Minu tegevus ei olnud tead
likult suunatud üldse mitte 
kunstide osakonna tudengite
le. Nende loovus on ju ammu 
avastatud ja nendega tege
levad nende oma õppejõud. 
Lootsin laia ringi osavõtjaid, 
kes oma loovust olid alles 
valmis avastama.

Olin vist suureliselt lubanud 
panna joonistama ka need, 
kes seda enne polnud teinud. 
Nii mõne puhul ka juhtus. 
Avatud ateljeest osavõtjate 
hulgas oli kõikide kursuste 
üliõpilasi, doktorante, ülikooli 
õppejõude, kunstikooli õppe
jõude, gümnaasiumiõpilasi, 
oli ka kunstitudengeid.

O lete  E e sti K u n stia k a d e e 
m ia  j o o n is ta m is e  p r o fe s 
sor. K u id as er in e b  T eie  
T artu  Ü lik o o lis  õ p e ta m i
s e  k o g e m u s  EKA o m a st?

Olin suureliselt lubanud panna joonista
ma ka need, kes seda enne polnud teinud. 
Nii mõne puhul ka juhtus.

EKAs on osakonnajuhataja 
töö muidugi administreeriv, 
sellest me ei räägigi, aga 
õppejõuna on seal minu kur
sus üks õppekava osa. See 
tähendab, et peab kogu aeg 
vaatama ette ja tahapoole, 
arvestama teiste õppejõudude 
ja ainetega. Ja lõppude lõpuks 
kandma mingit vastutust ka 
tulemuste eest.

Tartus oli minu kursus 
sõltumatu kõigest muust. Olin 
vaba. Ja need inimesed, kes 
kord hakkasid käima ja jäid
ki, nemad muutusid omadeks. 
Neid oli igakord jälle rõõm 
kohata, nemad aitasid luua 
tõelise loomingulise õhkkon
na. Hakkas toimima dialoog. 
Kogu see värk ongi ju kahe
poolne protsess, muidu ei tule 
sellest midagi.

K as o le te  T artu  Ü lik o o li  
v a b a d e  k u n s t id e  p r o fe s 
s o r in a  i s e  m id a g i ju u r d e  
õp p in u d ?

Ei tea, kas midagi päris uut, 
aga ikka ja jälle, juba mitmen
dat korda, kogesin, kui mõnus 
on töötada inimestega, kellele 
see ei ole kohustus. Ja teiseks -  
kui palju andeid ja loovust on 
peidus.

K as m id a g i jä i  te g e m a ta  
v õ i ü tle m a ta ?  K as o le k s i
t e  m id a g i ta h tn u d  te is i t i  
teh a ?

Kindlasti jäi midagi ütlema
ta ja tegemata. Kõik jäi ju poo
leli. Ajapuudusel ei saanud 
näiteks vastu võtta pakkumist 
olla lõputöö juhendajaks, eda
sisi koostöösoove.

Aga eks alati kõik jääbki 
pooleli. Mis ütlemata jäi? 
Tänusõnad Ene Paldrele ja 
Rein Külmale kunstide osa
konnast. Ütlen siin ära: tänan 
abi eest!

K as j ä i t e  T artu  Ü lik o o li  
k u i tö ö a n d ja g a  ra h u le?

Jäin küll, sest ta ei sekkunud.

KMM
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UUDISED

Vabade kunstide professor on Mati Unt
Tartu Ülikooli 2005. aasta 
vabade kunstide professor on 
kirjanik ja lavastaja Mati Unt 
(pildil).

Oma kevadsemestri loengu
sarja pealkirjaks paneb Unt 
enda sõnul «Siin ja praegu».
«See pealkiri on piisavalt avar 
ja viitab ka representatsiooni 
ja presentsi mõistetele, mille 
ümber olen varem spekulee- 
rinud,» selgitas Unt.

Üldisemalt lubas Unt rääki
da teatri- ja kultuuriantropo
loogiast.

Mati Undi loengud algavad 
7. veebruaril.

Kultuuriaasta nominente ülikoolist
Linnavalitsus kinnitas Tartu 
linna kultuuriaasta aunime
tuste nominendid.

TÜ kollektiividest on har
rastusliku koosluse (loomin
guline kooslus, kes on aasta 
jooksul saavutanud silma
paistvaid loomingulisi tule
musi) üks nominente ülikooli 
akadeemiline naiskoor.

Rahvakultuurikandja nomi- 
nentide seas on Tartu Aka
deemilise meeskoori dirigent

Alo Ritsing.
Noore kultuurikandja üks 

nominente on politoloogia 
osakonna referent, magistrant 
Julia Boman.

Produtsentide seas on 
nominentideks ka magistrant 
Krista Ojasaar ja Y-Galerii 
galerist Margus Kiis.

Laureaadid selguvad pidu
likul tseremoonial laupäeval,
5. veebruaril Vanemuise 
Kontserdimajas.

Wiedemanni keeleauhinna kandidaadid
Riigi F. J. Wiedemanni keele
auhinna kandidaadid TÜst on 
füüsika instituudi direktori 
abi Henn Käämbre (esitas 
haridus- ja teadusministee- 
rium), emeriitprof Tiit-Rein 
Viitso (Emakeele Selts) ja 
prof Haldur Õim (ministee
rium, TPÜ).

Ministeerium esitas kandi
daadiks veel Hando Runneli ja 
EKI Tõnu Õnnepalu (2003. a.

TÜ vabade kunstide prof).
Wiedemanni auhind (asu

tati 1989, 2004. aastast riik
lik) määratakse väljapaist
vate teenete eest eesti keele 
uurimisel, korraldamisel, 
õpetamisel, propageerimisel 
või kasutamisel.

Wiedemanni 200. sünni
aastapäeva keeleauhind 
antakse üle Eesti Vabariigi 
aastapäeval 24. veebruaril.

Kliiniku täienduskonverents
31. jaanuarist 2. veebruarini 
kestab täienduskonverents 
«Kliinik 2005».

Konverentsi avab 31. jaa
nuaril kell 11 dekaan prof 
Toomas Asser. Sessioonide 
teemad on «Arstid Euroopa

Liidus», «Vähi ennetamine ja 
varane diagnostika naistel», 
«Helicobacter Pylori tänapäe
va meditsiinis», «Aktuaalset 
kirurgiast» jm.

Toimub ka ravimite ja me
ditsiinitehnika näitus.

«MEISTRITE AKADEEMIA»

1. veebruaril kell 19 toimub TÜ aulas «Meistrite Akadee
mia» sarjas tšelloõhtu.
Esineb duett Viinist (Florian Kitt tšellol ja Rita Medjimorec 
klaveril).
Piletid müügil tund enne algust (50, 25 ja 10 kr, perepilet 50 
kr, koolieelikud tasuta).

H U M A N I T A A R R A A M A T U K O G U  AJAD

Humanitaarraamatukogul (Jakobi 1) muutuvad alates 1. 
veebruarist lahtiolekuajad.
Tööpäeviti on raamatukogu (E-R) avatud kl 9-19, laupäeval 
ja pühapäeval suletud.

ÕNNI TLEME

4075

Raissa Sor, vastutav sekretär -
29. jaanuar

65

Olev Ivask, elektrik -  2. veebruar 

55

Olav Kiis, juhataja -  28. 
jaanuar
Aleksander Žarkovski, pro
fessor, instituudi juhataja -  
31. jaanuar

Toomas Kivastik, dotsent -  
31. jaanuar

30

Lauri Mälksoo, lektor -  28. 
jaanuar
Annika Vaarmann, teadur -
3. veebruar

25

Kati Tänavsuu, laborant -  
28. jaanuar

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Reporter Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

VANA KOHVIK
Ülikooli vana kohvik avatakse 4. veebruaril kl 22st. 
Kohvik vabandab külastajate ees.

K O N V E R E N T S

3. ja 4. veebruaril toimub Pärnu kolledžis konverents

«Heaolustatistika»
4. veebruaril on kavas ka Eesti Statistikaseltsi üldkoosolek. 
Info: tel 445 0523, 5804 7698, kandela.oun@ut.ee.

K O N V E R E N T S
Tartu rahu 85. aastapäevale pühendatud 

rahvusvaheline ajalookonverents

«Piirimuutused Euroopas 20. sajandil»
2. ja 3. veebruaril ülikooli ajaloo muuseumis

2. veebruaril

12.00 Tervitused -  TÜ rektor Jaak Aaviksoo, Tartu linnavoli
kogu esimees Aadu Must.

12.45-15.00 Sessioon A
Prof Thomas Lunden (Södertom, Rootsi) -  «Keele, rahvuste 
ja piiride muutumine 20. sajandi Euroopas».
Prof Eero Medijainen -  «Uute piiride loomine: Tartu rahu
lepingu tähtsus».
Dr Aristotle A. Kallis (Lancaster, Suurbritannia) -  «Rahvus
lik taassünd ja territoriaalne utoopia (1914-1945): Itaalia, 
Saksamaa ja Kreeka kogemus».

15.30-18.15 Sessioon B
Dr Olaf Mertelsmann -  «Piiride kadumine ja Nõukogude 
Liitu inkorporeerimine».
Dr Martin Klatt (Aabenraa, Taani) -  «Regiooni taasmääratle- 
mine -  miks piirimuutuste revideerimine on nii keeruline?». 
Prof Walter C. Clemens (Boston) «Miks Baltikum ei ole 
Balkan?»
Diskussioon

3. veebruaril

9.00 Avakõne -  president Amold Rüütel.

9.30-11.15 Sessioon C
Prof Aadu Must -  «Piiridest lõhestatud rahvad: Tartu rahu ja 
Venemaa eestlaste saatus».
Prof Robert Kaiser (Wisconsin-Madison, USA), Elena 
Nikiforova (Peterburi) -  «Mälu kultuuripoliitika: mineviku 
taaskujutlus ja tuleviku tagasivõitmine Eesti-Venemaa piiri
aladel».

11.45 -  13.15 Sessioon D
Dr Tomasz Kamusella (Opole, Poola) -  «Mineviku paine: rah
vusvahelised lepingud ja kujutlus Poola 1945. aasta järgsest 
läänepiirist».
Dr Jerzy Kochanowski (Varssavi) -  «Poola idaprovintsid «lühi
kesel» 20. sajandil: piiride ja mälestuste muutumine».

14.30 -  16.45 Sessioon E
Dr Kurt Scharr (Innsbruck, Austria) -  «Piiride areng ja «rah
vuslik ärkamine» Euroopa äärealadel». Näitena Bukoviina 
1848-1947.
Dr Martin Moll (Graz, Austria) -  «Saksa-Sloveenia piir Lõu- 
na-Austrias: rahvuslikest tülidest «veritseva haava» ja sõbra
liku kooseksisteerimiseni».
Dr Otto Pohl (Alexandria, USA) -  «Rahvuste vägivaldne 
ümberpaigutamine Nõukogude Liidus II maailmasõja ajal».

17.15-19.45 Sessioon F
Prof Alice Freifeld (Florida, USA) -  «Ümberasustatud isikud 
(DPd) ja Ungari auklikud piirid, 1945-1948».
Dr Paul Holtom (Glamorgan, Suurbritannia) -  «Mitte ainult 
nostalgiaturistidele jaoks»: Königsbergi mälestamine Kalinin
gradis».
Dr Lorenzo Cahäs Bottos (Dublin) -  «Elu Iiri piiril ja piirist». 
Lõpudiskussioon.

INFOPÄEV

Nõustamise infopäev teaduskondade töötajatele

3. veebruaril kl 13.00-14.30 toimub ph 102 õppe- ja üliõpi
lasosakonna nõustajate infopäev.

Oma tööd tutvustavad:
• karjäärinõustajad
• psühholoog
• üliõpilasnõustaja
• tuutorite koordinaator
• VÕTA spetsialist
• välisüliõpilastalituse nõustajad
• avatud ülikooli nõustajad

Infopäevale on kutsutud dekanaatide juhatajad ning deka
naatide, osakondade ja kolledžite töötajad, kelle igapäeva
tööks on üliõpilaste nõustamine.
NB! Avatud uksed! Nõustajate uute tööruumide külastamine 
peahoones.
Osavõtust teatada hiljemalt 1. veebruariks tel 737 5622 või 
helina.riisalu@ut.ee.

M Ä L E S T U S K O N V E R E N T S

Akadeemik Paul Ariste
100. sünniaastapäeva mälestuskonverents

TÜ aulas
3. veebruaril kell 11

11 Konverentsi avamine
11.10 Rektori tervitus
11.20 President Arnold Rüütli tervitus
11.30 Prof Ago Künnap «Paul Ariste elu ja looming»
11.50 Prof emer Tiit-Rein Viitso «Innovaatiline Ariste»
12.30 ETA presidendi Richard Villemsi sõnavõtt ja

Paul Ariste medali üleandmine
Vaheaeg
13 Prof Anna Verschik «Paul Ariste ja juudid»
13.15 Prof Mihhail Mosin «Ariste juhendajana ja inimesena»
13.30 Prof Aleksander Dulitšenko «Paul Ariste ja esperanto»
13.45 Dots Klära Vavra «Paul Aristet meenutades»
14 Protodiakon Mihhail Atamanov «Paul Ariste minu elus»
14.15 Prof Jõvan Ivanov «Paul Ariste ja

Venemaa fennougristika»
14.30 Lühisõnavõtud

Muusikalised vahepalad saksofonist Lembit Saarsalult.

16.30 ühine mälestuskäik Paul Ariste hauale Raadi kalmistul.

KAITSMINE
4. veebruaril kl 11 kaitseb KH 
aud 430 Erik Mölder kee
mia osakonna doktoritööd 
«Measurement of the Oxygen 
Mass Transfer Through the Air- 
Water Interface» kolloid- ja kesk- 
konnakeemia erialal. Juhendaja 
prof Toomas Tenno. Oponent 
prof Rein Munter, TTÜ.

ACTA DIURNA
28. jaanuaril kl 12 toimub TÜ 
türgi keele kabinetis (Tähe 4-

352) «Eesti-türgi türgi-eesti vest- 
miku» esitlus.
Info: Hagani Gayibli, tel 505 
3593.

Töö välismaal tudengitele 
rahvusvaheliste program
mide raames Work&Travel 
ja Internship Ameerikas. 
BELLNOR, Tartu, Pikk 14, 
2 korrus. Tel 740 2466, 
be lln o r.ta rtu@ on lin e .ee , 
www.bellnor.net.

TARTU Ü LI ÕPI LAS TEATER

2. veebruaril kl 19 Lutsu Teatrimajas (Lutsu 2) Tartu Üliõpi- 
lasteatri etendus

«Jelizaveta Bam» (Daniil Harms).
Lavastaja ja muusik-kujundaja Kalev Kudu, kunstnikud Mar
gus Liivak/Rasmus Karja, laulud Ahti Bachblum, liikumine 
Ruben Roos.
Mängivad Anne Roovere, Martin Liira, Vallo Toomla, Kudrun 
Vungi, Andres Maask.

Etenduses on 16 erinevates meeleoludes ja rütmides lavas
tatud muusikalist pilti. Harms parodeerib oma sürrealistlike 
sugemetega näidendis ooperit, operetti ja nn psühholoogilist 
teatrit, kasutab meeleolu edasiandmisel õõvastavat huumo
rit, pila ja klounaadi.

«Jelisaveta Bam» on teatri 5. tegevusaastal 13. lavastus ja 
Harmsi triloogia (eelmised «Artur ja Paul...», «Joogem äädi
kat, härrased!») viimane osa.
Pilet 25 kr, müük tund enne algust kohapeal.

Tartu  Ül ik o o l / S E 1
välissuhete osakonda tööle

rahvusvahelise 
turunduse peaspetsialisti,

kelle ülesanne on ülikooli rahvusvahelise turunduse 
kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine ning välis- 
turunduse koordineerimine.

Edukal kandidaadil on:
• majandusalane kõrgharidus (soovitavalt 

teaduskraadi tasemel)
• rahvusvaheline töökogemus
• mitmekülgsed turundusteadmised ja -kogemused
• väga hea analüüsi-, algatus- ja korraldusvõime
• väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus
• väga hea inglise keele oskus
• ülevaade rahvusvahelisest õppekeskkonnast
• Kasuks tulevad entusiasm, loomingulisus ja teadmised 

haridusturundusest.

Pakume:
• põnevat reisimisvõimalustega tööd
• konkurentsivõimelist palka
• kaasaegset ja arendavat töökeskkonda

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja 
elulookirjeldus hiljemalt 10. veebruaril e-postiga või pa
berkandjal TÜ personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 
302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Täpsem info: www.ut.ee/ 
konkurss ja tel 737 5145.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:kandela.oun@ut.ee
mailto:helina.riisalu@ut.ee
mailto:bellnor.tartu@online.ee
http://www.bellnor.net
mailto:personal@ut.ee
http://www.ut.ee/
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USA suursaadik ülikoolis
Lauri R andveer
rahvusvahelise 
koostöö juhi assistent

8. veebruaril külastab üli
kooli oma kahepäevasel Tar
tu visiidil Ameerika Ühend
riikide suursaadik Eestis dr 
Aldona Zofia Wos (pildil).

Suursaadik kohtub rektor 
Jaak Aaviksooga, külastab 
Põhja-Ameerika uuringute 
keskust, arstiteaduskonda, 
raamatukogu ning Põhja- 
Ameerika ülikoolide teabe
keskust. Külaline tutvub ka 
ajaloo muuseumiga, kus toi
mub saadiku vastuvõtt USA 
riigidepartemangu akadee
miliste vahetusprogrammide 
vilistlaste auks.

Aldona Zofia Wos on viies 
USA suursaadik taasiseseis
vunud Eesti Vabariigis. Ta on 
sündinud Varssavis, veetnud 
oma lapsepõlve New Yorgis.

Wos on lõpetanud Varssavi 
Meditsiinil Akadeemia ning 
New Yorgis internatuuri ja 
residentuuri sisehaiguste 
erialal, spetsialiseerudes kop- 
suhaigustele. Töötanud nii 
arsti kui ka õpetajana.

Suursaadik Wos osaleb ka 
heategevuslike ja kogukonna 
organisatsioonide nõukogudes.

Tulekul Võrumaa päev
Varje Sootak

10. veebruaril kell 14 algab TÜ 
raamatukogus Võrumaa päev.

Ülikooli Võrumaa esindaja 
Maris Kivistiku sõnul on üri
tuse eesmärk hoida ja luua 
kontakte Võrumaalt Tartu 
Ülikooli tööle või õppima asu
nud võrumaalastega. «Samuti 
tahavad korraldajad teada 
anda, kuidas igaüks võib maa
konna arengule kasulik olla,» 
märkis Kivistik.

Ettekande «Võro kiil -  suur 
vai väiko? peab Võru Instituu
di teadur Sulev Iva.

Maaelu tutvustab Rõuge 
vallavanem Kalvi Kõva, Võru
maa Keskraamatukogu selle

juhataja Inga Kuljus, Võrumaa 
firmamärki folkloorifestivali 
peakorraldaja Peeter Laurson.

Avatakse fotonäitus «Võru 
linna lapsepõlv» perekond 
Dolenko kogust ja «Võru Ins
tituut ja võru keel».

Oma tooteid tutvustavad 
Nopri Talumeierei, Võru Juust 
ja Arke Lihatööstus, samuti on 
kohal Hartsmäe Talu leib ja 
Linda Nektari baasil toodetud 
A.le Coq’i siider.

Päeva juhib Contra. Ooda
tud on kõik huvilised.

Info ja registreerimine 
osalemiseks 7. veebruarini 
tel 786 8362 või mariski@ 
mv.werro.ee, Maris Kivistik, 
TÜ Võrumaa esindaja.

UT KUSIB

Mida ootate vabade 
kunstide professori aastalt?
Vastab TÜ vabade kunstide 
prof Mati Unt.

Võimalust institutsiooniväli- 
selt jagada oma teatud koge
musi. Vabade kunstide profes
suur on natuke vabameelne -  
nagu nimi isegi ütleb. Oma 
Tallinna professuuris ei tohiks 
ma vist kõike ka rääkida, mis 
sülg suhu toob.

Loengutes ja seminarides 
eelistaks ma muidugi näha 
sõbralikke ja avatuid tuden
geid. Need ikka meeldiksid 
väga. Kindlasti ilmub ka vaen

lasi. Aga neid on alati. Kõigil. 
Ja igal pool.

M ille s t  ta h a te  p õ h il is e l t  
o m a  lo e n g u te s  rä ä k id a ?

Noh, eks räägin, aga mitte 
liiga akadeemiliselt. Näitan 
ka oma lavastuste videosid -  
mõnd, mida tartlased pole 
ehk näinud -  «Suvekool» ja 
«Stiil». Püüan neid siis ka 
kommenteerida.

Esimene loeng algab 7. 
veebruaril kl 18.15 keemia
ringis.

Esimese Paul Ariste medali pälvis prof Tiit-Rein Viitso 
(keskel). Vasakul Eesti Teaduste Akadeemia president 
Richard Villems, paremal peasekretär Leo Mõtus, v a r je s o o ta k

Tartu Ülikoolis 
tõusevad palgad
Varje So o tak

1. veebruarist tõusid ülikoo
lis miinimumpalgamäärad. 
Rektori käskkirjaga on 
muudetud palgaeeskirjas 
miinimummäärad ja samuti 
kehtib põhimõte 4-3-2.

Põhimõtte 4 -3 -2  kohaselt 
loetakse erandpalgaks profes
sori, dotsendi (vanemteaduri) 
ja lektori (vanemassistendi, 
teaduri) palgad juhul, kui nad 
ületavad vastavalt 4 -3 -2  kor
da eesti keskmist palka.

M iin im u m p alg am äärad e  
tõstmine oli möödapääsmatu, 
sest viimati tõsteti ülikoolis 
kõigi palgaastmete miini
mummäärasid 2001. aastal 
(1.-3. astet on vahepeal tõste
tud seoses riikliku miinimum
määra tõstmisega).

«Palkade miinimummäära
de tõstmine on väga vajalik, 
kuna ülikool on seadnud ees
märgi olla akadeemiliste ame
tikohtade puhul palgaturu lii
der ning mitteakadeemiliste 
ametikohtade puhul maksta 
tööjõuturul konkurentsivõi
melist palka,» põhjendab pal
kade tõstmist teadusprorektor 
prof Ain Heinaru.

Ülikooli ühtne palgapoliitika

Ülikooli palgapoliitika 
arendamiseks moodustas 
rektor palgapoliitika komis
joni. Komisjoni esimees on 
teadusprorektor prof Ain 
Heinaru, liikmed füüsika-kee- 
miateaduskonna dekaan, prof 
Peeter Burk, finantsdirektor 
Taimo Saan, eesti keele ajaloo 
ja murrete prof Karl Pajusalu, 
rahvusvahelise ettevõtluse 
prof Urmas Varblane, perso
naliosakonna juhataja Mari 
Nõmm ja haldusdirektori as
sistent Katre Pirnipuu.

Komisjoni ülesanne on 
analüüsida ülikooli palgapo
liitikat ja vajaduse korral teha 
muudatusettepanekuid.

Miinimumpalgad tõusevad

Komisjoni esimehe prof 
Ain Heinaru sõnul analüüsiti 
ülikooli palkade dünaamikat, 
eri struktuuriüksuste finants
seisu ja ülikooli edasist palga
poliitikat.

Komisjon jõudis järeldusele, 
et koostöös teaduskondadega 
on vajalik ja võimalik tõsta 
miinimumpalku kahe aasta 
jooksul kaks korda aastas, 
iga kord 5%. «Palgaastmete 
miinimummäärasid tõste
takse etapiliselt seetõttu, et 
ülikoolil puuduvad vahendid 
ühekordseks suuremaks pal
gatõusuks. Samuti võimaldab 
etapiline palgatõus paremini 
planeerida ja teha töökor
ralduslikke muudatusi ning 
optimeerida koosseise,» selgi
tas Heinaru. Tema sõnul tegi 
komisjon oma töötulemusena 
ülikooli valitsusele ettepane
ku tõsta miinimumpalku üli
koolis etappide kaupa kokku 
20%.

Palgatõusud on kavandatud 
semestri algusesse ehk 1. 
veebruarile ja 1. septembrile. 
Esimese palgaastme miini-

0  I  x <

*******

Ülikooli töötajate palgad tõusevad kahe aasta jooksul 20 
protsenti (aastas kaks korda 5 protsendi kaupa).

MONTAAZ: ERGI PROMMIK

TU PALGAPOLIITIKA P ÕHI MÕT TED

• Ühtsus ja terviklikkus -  kõiki põhimõtteid rakendatakse 
kõigi töötajate puhul.

• Tasustamise aluseks on töötaja töö väärtuslikkus ülikooli 
kui terviku huvides ja töö eripära.

• Tasustamisel arvestatakse Eesti palgaturgu. Akadeemi
liste ametikohtade puhul on eesmärk olla palgaturu liider 
ning saavutada professori, dotsendi ja lektori palgasuh- 
teks 4:3:2 riigi keskmist palka. Mitteakadeemiliste ameti
kohtade puhul on eesmärk maksta tööjõuturul konkurent
sivõimelist tasu.

• Hoides tasustamissüsteemi stabiilsust, tagatakse ka pii
sav paindlikkus.

• Detsentraliseeritus -  tasustamisotsuseid teeb struktuuri
üksuse juht kooskõlastatult kõrgema astme juhiga.

mummäära tänavu 1. veeb
ruaril ei tõstetud, sest seda 
muudeti juba 1. jaanuarist 
riiklikult seoses palga uue 
alammääraga.

4-3-2 põhimõte

Ülikooli arengukavas 
A2008 seatud eesmärk aka
deemilise personali sissetu
lekute proportsioonide osas 
leidis komisjoni toetust ning 
komisjoni ettepanekutena 
jõustus alates käesoleva aasta 
1. jaanuarist 4 -3 -2  põhimõte. 
«Otsustati lugeda professori, 
dotsendi (vanemteaduri) ja 
lektori (vanemassistendi, tea
duri) ametikohtade täienda
vat põhjendamist nõudvaks 
erandpalgaks vastavalt 4, 3 ja 
2 korda Eesti keskmist palka 
ületavat palgamäära. Üle
jäänud akadeemilistele ameti
kohtadele (õpetaja, assistent) 
seada erandpalga läveks 1,7

korda Eesti keskmist palka 
ületav palgamäär,» rääkis pal- 
gakomisjoni ettepanekutest 
komisjoni esimees prof Hein
aru. Prof Heinaru märkis, 
et seega on ka bürokraatiat 
vähem ja otsustused allapoole 
suunatud.

Palgapoliitika komisjoni 
töö jätkub. Vaja on analüüsi
da kogutasu erinevate osade 
kasutamist ja otstarbekust 
(põhipalk ja selle diferentsee
rimine, tulemustasustamine, 
premeerimine, tasustamine 
lisaülesannete eest). Samuti 
tuleb analüüsida ametikohta
de, palgaastmete ja tegelike 
põhipalgamäärade vastavust 
lähtuvalt töö iseloomust, 
täitjale esitatavatest nõuetest 
ning pidades silmas palkade 
konkurentsivõimet ja tasusta
mist töövõtulepingute alusel.

Komisjon esitab lõpparuan
de kevadsemestri lõpuks.

TANA L EHES

Doktoriõppe
arendam isest
LK 2

Lum elahing
Laiusel
LK 3

luridicum i II 
hoone
LK 3

UUDISED

Teenetem ärgid
President Amold Rüütel ot
sustas anda Eesti Vabariigi 
87. aastapäeva puhul riikliku 
autasu 443 inimesele.

TÜ kollektiivi liikmetest on 
autasustatute hulgas külalis
professorid Stig Erik Örjan 
Ohlsson ja Uno Lõhmus, pro
fessorid Mati Erelt, Volli Kalm 
Kalle Merusk, Aadu Must, 
Paul Varul, Jaan Eha, biblio
graaf Marika Meltsas jmt.

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogus on kavas vastu 
võtta botaanikaaia arenguka
va, muuta järeldoktori koha 
täitmise konkursi tingimusi 
ja korda, kinnitada tervishoiu 
juhtimise magistriõppekava, 
TÜ nõukogu tööplaan jm.

Nõukogu istungil on ka
vas ka nimetada teoreetilise 
keemia õppetool molekulaar- 
tehnoloogia õppetooliks jt 
küsimused.

Emeriitprofessoriks on 
plaanis nimetada prof Jaan 
Mikk.

Professorite valimine
Sisehaiguste propedeutika 
professoriks kandideerib sise
haiguste propedeutika prof, 
med-dr Margus Lember.

Mikroökonoomika profes
sori kandidaat on rahva
majanduse instituudi dots, 
maj-knd Helje Kaldaru, mak
roökonoomika professori kan
didaat sama instituudi dots, 
PhD Raul Eamets.

Diferentsiaal- ja integraal- 
võrrandite professoriks kan
dideerivad samal kohal töötav 
prof, füüs-mat-knd Arvet 
Pedas ja rakendusmatemaati
ka instituudi dots, füüs-mat- 
knd Peeter Oja.

Ajakirjanduse professori 
kandidaat on eesti ajakirjan
duse prof, PhD Epp Lauk.

O N L I N E -  KÜSITLUS

Kas oled rahul doktoran- 
ditoetuse uue korraga?

Vastajaid: 274

Uus küsimus:
Kas sinu palk on 

konkurentsivõimeline? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikool tunnustab
Ülikooli tänukirja pälvisid 
pikaajalise kohusetundliku 
töö eest 75. sünnipäeval sot
siaalteaduskonna arvutiklassi 
administraator Lembit Kivis
tik ja 60. sünnipäeval kohuse
tundliku töö eest sotsiaaltöö 
korralduse eriala arendamisel 
Pärnu kolledži lektor Valter 
Parve.

Aktiivse ja ennastsalgava 
tegutsemise eest kahjustuste 
likvideerimisel Pärnu kol- 
ledžis pälvisid tänu TÜ tur
valisuse peaspetsialist Ivar 
Univer, keskkonnakaitse pea
spetsialist Marek Bamberg 
ning tehnovõrkude ja elektri- 
paigalduste talituse juhataja 
Arvo Avi ja remondigrupi 
töötajad Ülo Juursoo ning 
Tiit Taremaa.

Ülikooliga tutvusid 
väliskülalised
31. jaanuaril külastasid üli
kooli Euroopa ülikoolide as
sotsiatsiooni Campus Europae 
juhtkomitee liige dr Cristoph 
Ehmanni ning üliõpilasnõuko- 
gu esindaja Johannes Keil.

Koos prorektorite ning 
teaduskondade ja üliõpilas
konna esindajatega arutati 
TÜ võimalikku liitumist 
Campus Europea võrgustiku 
tegevusega.

2. veebruaril tegi tutvumis- 
visiidi Tartu Ülikooli uus Iiri 
Vabariigi suursaadik Noel 
Kilkenny, kes kohtus rektor 
prof Jaak Aaviksooga.

3. veebruaril kohtus rek
toriga Tšehhi Vabariigi suur
saadik Miloš Lexa.

Avati noorte 
teaduskeskus
2. veebruaril avas TÜ Pärnu 
Kolledž koos linnavalitsuse 
haridusosakonnaga noorte 
teaduskeskuse.

Keskuse juhataja Kandela 
Õuna sõnul pakub teaduskes
kus õpilastele mitmesuguseid 
avatud õppetegevusi, mis toe
tavad individuaalset ja iseseis
vat õppimist. I ja II kooliastme 
õpilased saavad end proovile 
panna nuputamisülesannete 
lahendamises, 7.-12. klassi 
õpilastel on võimalik teadmisi 
täiendada ainekursustel ja 
loengutel.

Teaduskeskus ootab osale
ma eeskätt neid õpi- ja tea- 
dushuvilisi kooliõpilasi, kes 
soovivad tegelda teadustööga 
ja omandada uusi lisateadmi
si, et valmistuda aineolüm
piaadideks või eksamiteks.

Info: www.pc.ut.ee.

Irina Krivo- 
nogova isikunäitus
31. jaanuaril avati Tallinnas 
Deco Galeriis Kadriorus TÜ 
kunstide osakonna üliõpilase 
Irina Krivonogova isikunäitus.

Välja on pandud Krivo
nogova viimaste aastate mit
mesuguses formaadis maale.

25. Tartu  
hansapäevad
30. juunist
3. juulini 
toimuvad
25. Tartu 
r a h v u s 
v a h e lis e d  
hansapäevad.

H a n s a p ä e v a d e  
peakomisjoni kuuluvad ka 
linnavolikogu esimees, TÜ 
prof Aadu Must, lektor Berk 
Vaher ja prof Hele Everaus.

Hansapäevade kava: www. 
tartu.ee/hansa.

•  •

Ülikool arendab doktoriõpet
A nita  K ärner
doktoriõppe peaspetsialist

Möödunud aastal valmis 
meetmete kogum Eesti üli
koolide doktoriõppe tugev
damiseks.

Eesti avalik-õiguslikud üli
koolid analüüsisid Tartu Üli
kooli eestvedamisel ja koostöös 
haridus- ja teadusministee- 
riumiga PPF-projekti raames 
põhjalikult ülikoolide doktori
õpet aastatel 1991-2003.

Aruande «Meetmete kogu
mi väljatöötamine doktori
õppe tugevdamiseks Eestis» 
koostasid Väino Puura, Tõnu 
Lehtsaar ja Anita Kärner. 
Selles esitatakse analüüsi 
järeldused ja soovitatakse 
meetmed doktoriõppe tugev
damiseks.

Kaitsnute väike arv

Põhijäreldusena leiti, et 
alates 1991. aastast on dokto
riõpe arenenud ekstensiivselt 
ja selle tase on tugevnenud, 
kuid kraadi kaitsnute arv jääb 
siiski maha nii ülikoolide kui 
ka muude valdkondade vaja
dusest.

Eesti ülikoolide doktoriõppe 
tulemuslikkus on ülikooliti ja 
valdkonniti väga erinev.

Õppeaja venimine kuni 
kahekordseks nominaalajaga 
võrreldes, viitab finants- ja 
korraldusprobleemidele.

Paljudel juhtudel jääb ka 
pärast pikka õppeaega dokto
ritöö kaitsmata.

Meetmetes soovitatakse 
selleks muuta doktoriõppe 
üldist korraldust ja finant- 
seerimisaluseid, doktorikoo- 
lide käivitamist, doktoriõppe 
väärtustamist ja doktorantide 
motivatsiooni tugevdamist, 
doktoriõppe erialase struk
tuuri väljaarendamist, dok
torandi õppe- ja uurimistöö 
juhendamise parandamist ja 
doktoriõppe materiaalse baasi 
arendamist.

Suur osa meetmeid puudu
tab riigi teadus- ja kõrghari
duspoliitikat. Nende raken
damiseks on vaja haridus- ja 
teadusministeeriumi koos
tööd ülikoolidega. Mitmeid 
korralduslikke probleeme on 
aga võimalik lahendada üli
koolides endis.

Möödunud aasta lõpul asus 
TÜs doktoriõppe arendus-

DOKT OR I OP P E  
2004.  A 
LÕ PE T AN UD

• Möödunud aastal kaitsnud 
82 doktorandist lõpetas 
nominaalajaga 19.

• Pooltel kaitsnutest kulus 
aega 5-7 a.

• Seitse 2004. a doktorikraa
di omandanut alustas dok- 
toriõpinguid 1991-1994.

kava põhimõtteid koostama 
vastav töörühm (juht Aune 
Valk, liikmed Väino Puura, 
Leho Ainsaar, Valter Lang, 
doktorantide esindajana 
Lenne-Triin Heidmets, Anita 
Kärner, Madis Saluveer ja 
Viktor Muuli).

Jaanuaris arutasid töö
rühma ettepanekuid rektor, 
õppeprorektor, teadusprorek
tor, dekaanid ja töörühma 
esindajad. Jõuti järeldusele, 
et doktoriõpe vajab süsteem- 
semat korralduslikku edasi
arendamist. See puudutab nii 
doktoriõppekava arendust kui 
ka doktoriõppe korralduslik
ku poolt laiemalt.

Doktoriõppekavad

Bologna protsess on jõud
nud bakalaureuse- ja ma- 
gistritasemelt doktoriõppe 
arenduseni.

Ülikooliseaduse järgi võe
takse tänavu suvel viimast 
korda doktorante praegu keh
tivatele doktoriõppekavadele.

Euroopa ülikoolides on 
võetud suund doktoriõppe
kavade struktureerimisele. 
Doktorandi teadustööd toetab 
teoreetilise osa õpetamine 
koos professionaalsete oskus
te andmisega.

Doktoriõppekavad koosta
takse eesmärkide põhiselt, 
sõnastades õppekava ja  tema 
osade täitmisel saavutatavad 
pädevused.

PPF-projekti analüüsist 
selgub, et õppekavad on nii 
ülikooliti kui ka TÜs struktu- 
reeritud erineva põhjalikku
sega. Sageli on õpingute osa 
sõnastatud formaalselt. Ka 
enamik praegusi doktoriõppe
kavu on 30-40 AP mahus n.ö 
lahti kirjutatud.

Sageli on siin tegemist 
uurimistöö juurde kuuluvate 
osadega. Samuti arvestatakse

Doktorantide Heili Kasuka ja Eneli Härgi arvates võivad reaal
teadustes nominaalajaga lõpetamist takistada tavaliselt prob
leemid vajalike publikatsioonide avaldamisega.

tihti kõrgkooli pedagoogilist 
praktikat ülikoolis töötajana 
tehtud õppetöö järgi. Enamas
ti praktikat ei juhendata ja ka 
kõrgkoolis õpetamise kursusi 
on vähe.

Mõne aasta pärast on ooda
ta doktoriõppesse varasemast 
väiksema teadustöö kogemu
sega doktorante (3+2 süstee
mi magistrid, 4-aastased ba
kalaureused), kellel puudub 
praegu veel teadusmagistri- 
õppes saadav haridus. See
pärast peab suurenema tea
dustöö metodoloogia ja eriala 
teoreetiliste ainete osakaal 
doktoriõppes. Osa aineid on 
mõttekas üldkohustuslikuna 
õpetada üle ülikooli kõiki
dele doktorantidele või ühe 
valdkonna doktorantidele, ar
vestades väikest doktorantide 
arvu osadel erialadel.

Doktorandi õppe- ja uuri
mistöö juhendamise pare-

VARJE SOOTAK

maks organiseerimiseks 
soovitatakse eespool viidatud 
analüüsis muuta individuaal- 
plaan alusdokumendiks, mis 
käsitleb doktoriõppe osapoolte 
personaalset vastutust.

Doktoriõppe korraldus

Doktorandid ja juhendajad 
on teadustöö partnerid. Nad 
vajavad kindlustunnet, kok
kulepetest kinnipidamist, vas
tastikust usaldust. Väljatööta
misel on doktoriõppe lepe, 
kus on kirja pandud hea tava 
põhimõtete alusel doktorandi, 
juhendaja ja struktuuriüksuse 
kohustused ning õigused.

Doktorandi edasijõudmise 
hindamiseks on vaja korrasta
da atesteerimissüsteemi. Seni 
sageli formaalne atesteerimi
ne tekitab olukorra, kus dok
torandid on kogu nominaalaja 
ja  pikendusaasta nimekirjas 
kui edukalt täiskoormusega

õppijad, õppeaja möödudes 
jääb aga väitekiri kaitsmata.

Atesteerimine peab kajasta
ma usaldusväärselt doktoran
di edasijõudmist uurimistöös 
ehk doktoriõppekava 120 AP 
täitmist.

Doktoranditoetuse maks
mise põhimõtete muutmisel 
jättis Riigikogu välja tööta
mise piirangu. Et kõik riigi
eelarvelistel kohtadel õppivad 
doktorandid võivad taotleda 
õppetoetust 6000 kr kuus, on 
võimalik vähendada töökoor
must oma äranägemise järgi 
ja pühenduda täiskoormusega 
õpingutele ning uurimistööle.

Kindlasti on doktorante, 
kellele sobiks paremini osa
koormusega õpe. Lektori 
või assistendi töö kõrvalt on 
vaevalt võimalik nelja aastaga 
doktoritööd lõpetada. Seni ei 
ole riiklikku koolitustellimust 
osakoormusega doktoriõppele 
ja niisuguse õppekoha eest 
tuleks maksta. Selle suletud 
ringi avamiseks tuleb leida 
lahendus.

Jätkuv arendustöö

Doktoriõppe arendus- 
küsimusi arutatakse kevad
semestril töögruppides ja 
komisjonides. Veebruaris tee
vad valdkondlikud arendus- 
komisjonid oma ettepanekud 
doktoriõppekavade optimaal
se arvu kohta oma valdkon
nas. Arvestatakse õppekava 
eesmärke ja ühisosa, millest 
selgub, kas mõned õppekavad 
on otstarbekas ühendada või 
kujundada mõnest iseseisev 
õppekava.

Öppekomisjon arutab dok
toriõppekava struktuuri, dok
toriõppe arenduse töörühm 
töötab välja atesteerimise 
korra ning doktoriõppe leppe 
projekti.

Eesmärk on kevadsemestri 
lõpus toimuvad atesteeri- 
mised korraldada ühtsetel 
alustel ja kajastada õppeinfo- 
süsteemis doktorantide edasi
jõudmist nii õppeainetes kui 
ka uurimistöös.

Doktoriõppe leppe põhi
mõtted esitatakse ülikooli 
nõukogule. Ümberkorralda
tud doktoriõppekavad tuleb 
ülikooli nõukogus kinnitada 
hiljemalt oktoobris koos 
järgmise aasta vastuvõtuees
kirjaga.

Kunstikogude kataloog edeneb
Aija  Sakova

Kunstimuuseum jätkab 
raskustest hoolimata Vo- 
ronežis asuvate ülikooli 
kunstikogude kataloogi 
väljaandmist.

Tartu rahu lepingu kohaselt 
kohustus Venemaa tagastama 
teiste Eestist 1915 ja 1916 
väljaveetud kultuuriväärtuste 
hulgas ka kunstimuuseumi 
varad. Kolme aasta jooksul ta
gastati 230 asutuse varadest 
vaid 60 omad.

Ka TÜ sai osa oma varast 
tagasi. Kunstikogusid, v.a 
graafikakogu, ja veterinaaria 
instituudi raamatukogu üli
koolile tagasi ei antud.

Voroneži jäid kunstimuu
seumi väärtuslikeimad kogud: 
228 eset antiikkeraamikat, 23 
marmorist ja pronksist antiik- 
skulptuuri, 126 Vana-Egiptuse 
muistist, ligi 6000 münti, 128 
Lääne-Euroopa maali, joonis
tused ja gravüürid jm.

TÜ ja Voroneži kunstimuu
seumi kokkuleppe kohaselt 
plaaniti sel aastal välja anda

See ülikooli amfora asub 
ikka veel Voronežis.

ligi 600 objekti kirjeldav 
kolmekeelne kataloog «Dor- 
pat-Jurjev-Tartu ja Voronež: 
ülikooli kollektsiooni saatus». 
Veebruaris möödub aasta sel
lest, kui Tartut külastas Vene 
Föderatsiooni Kultuuriminis
teeriumi delegatsioon, kuhu 
kuulus ka Voroneži kunsti
muuseumi direktor.

Sellel kohtumisel pandi 
kunstimuuseumi direktori Inge 
Kuke sõnul paika kindlad kuu

päevad, mis ajaks keegi mida 
ära teeb. «Meie oleme sõlmitud 
kokkulepetest kinni pidanud. 
Voroneži muuseum pole aga 
taganud seda, et kataloogi 
jaoks korralikke pildifaile ega 
ka illustratsioone kirjeldustega 
vastavusse viinud,» lisas Kukk.

Samuti on Kuke sõnul Vene 
kultuuriministeeriumis pärast 
viimaseid presidendivalimisi 
ümberstruktureerimise käi
gus ära kaotatud kultuuriva
rade restitutsiooni osakond, 
mis tähendab, et need ini
mesed, kes kokkuleppele alla 
kirjutasid, ei tööta seal enam.

«Kataloog aga edeneb ras
kustest hoolimata,» rääkis 
Kukk. «Varsti peaks valmima 
ingliskeelne tõlge. Siis seisa
me ikkagi piltide probleemi 
ees. Parim ja ühel hetkel ainu
võimalik lahendus on see, et 
sõidame oma delegatsiooniga 
Voroneži ja pildistame ise ese
med korralikult ära. Peame 
sel teemal alustama läbirääki
misi ministeeriumiga, kuna 
see on kulukas ettevõtmine,» 
selgitas Kukk.

VEEBI KOMMENTAAR

«Doktorandil on õigus saada  
6000 kr kuus», UT nr 3, 21. jaanuar

Mul on kahju, et seadus sai 
viimasel minutil ära muude
tud, sest kohustus olla täis
ajaga doktorant oligi reformi 
eesmärk.

Probleemid, mida dokto
rantide protestikiri tõstatas 
sotsiaalsete garantiide osas, 
olid igati põhjendatud. Aga 
neid oleks võinud eraldi re
guleerida. Need ei puutunud 
doktoriõppe põhiprobleemi, 
mis oli vajadus luua süsteem, 
mis võimaldaks doktorandil 
pühenduda täisajaga oma 
õpingutele, sh eriti just oma 
uurimistööle ja väitekirja et
tevalmistamisele. Seda ei tee 
nii naljalt töö kõrvalt.

Miks siis doktorandid 
praegugi töötavad õpingute 
kõrval? Sest nad ei saa elada 
niisama 3000-lisest stipist ega 
oma säästudest. Uus reform 
oleks võimaldanud neil seda 
aga teha. Jah, kindlasti oleks 
mõne jaoks kuusissetulek 
selleks ajaks vähenenud. Aga

kui see on vaid üheks aastaks 
kogu teaduskarjääri nimel, 
siis ei ole see palju maksta.

Teine küsimus on vastutus. 
Jah, atesteerimine hakkab 
rohkem lugema. Doktoranti 
ähvardatakse eksmatrikulee
rimisega. Kui aga suur osa 
doktorantidest jääbki edasi 
mujal töötama, siis ei tule 
õppeedukust ka. Seejärel 
hakkavad ülikoolid rohkem 
ja rohkem eksmatrikuleerima 
doktorante. Ja kuhu siis jääb 
doktoriõppe efektiivsus, mis 
on kogu reformi mõte??? Nii 
ei lõpeta meil rohkem dokto
rante, vaid raha lihtsalt haih
tub. Lõpuks jäävad õppetoolid 
ja juhendajad vastutama 
doktoriõppe efektiivsuse eest 
tingimustes, kus neile ei ole 
antud mingeid hoobasid seda 
tulemust tegelikult tagada. 
Sest raha tuleb mitte millegi 
eest.

Vello Pettai

http://www.pc.ut.ee
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UUDISEDSeminar kaubandus
keskuste geograafiast

Karvaseid, ja sulelisi 2003. aasta lumelahingus. e ra k o g u

Tänavune lume- 
lahing tuleb võimsaim

9. veebruaril kl 16.15 kor
raldab geograafia instituut 
Vanemuise 46-327 seminari 
«Osturõõm linnaruumis -  
kaubanduskeskuste geo
graafia».

Ühe korraldaja, inimgeo
graafia õppetooli hoidja Rein 
Ahase sõnul on suured ostu
keskused paari aasta jooksul 
muutunud meie igapäevaelu 
osaks. «Nad pole lihtsalt 
kauplused, vaid üha enam 
kõiki elufunktsioone koonda
vad konglomeraadid ja vaba 
aja veetmise kohad.»

Rein Ahase teemaks ongi

Eduard  Fe ld b a ch
füüsika instituudi 
vanemteadur

26. ja 27. jaanuaril külas
tasid TÜ füüsika instituuti 
kolm Lõuna-Korea suurfir
ma Samsung SDI Kiheungi 
teadus- ja arenduskeskuse 
esindajat.

Füüsika Instituudi di- 
elektriliste materjalide alus
uuringute tulemused äratasid 
suurfirma tähelepanu umbes 
aasta tagasi.

Visiit veenis firma esinda
jaid füüsika instituudi teadus
potentsiaali kõrges tasemes 
ning mitmele uurimisrühmale 
tehti ettepanek osaleda plas- 
makuvaritele uute materjalide 
loomise ühisprojektides.

Samsung SDI on Lõuna-

Jaanuaris võeti tervikuna 
vastu õigusteaduskonna re
konstrueeritud õppehoone 
luridicum II (Näituse 13a).

Kaks suurt auditooriumi 
võeti peamiselt avatud üli
kooli tudengite kasutusse 
juba 2003. a.

Õigusteaduskonna arendus
projektide juhi Peep Pruksi 
sõnul on nüüd koos seminari
ruumidega teaduskonna käsu
tuses ligi 800 üliõpilaskohta

«Kaubanduskeskuste tõmme 
ja tõuge linnaruumis». Helen 
Sooväli räägib ostukeskusest 
kui elustiilist.

Anto Aasaja Taavi Pae anna
vad koduloolise ristlõike Tartu 
poodidest. Laura Uibopuu 
vaatleb Viru keskust ja kesk
linna jalakäiguala, Grete Kuke 
teemaks on «Ruumi tarbimine 
ja tarbimisruum: Viru Kes
kuse representatsioon», Triin 
Läänel «Tartu Kaubamaja 
keskkonnamõjud». Seminari 
lõpetab Andres Kluge ette
kanne «Kaubanduskeskused 
transpordi mõjutajana».

Korea üks dünaamilisemalt 
arenevaid kõrgtehnoloogia- 
firmasid, mis on maailma 
suurimaid arvuti- ja TV-kuva- 
rite, sh ka suureformaadiliste 
lameekraanidega plasmatele- 
rite tootja.

Firma edu on taganud pa
nustamine teadus-ja arendus
tegevusse.

Viimastel aastatel on 
Samsung SDI teadus- ja aren
dustegevuse kulutuste kasvu
tempo olnud 30%, ulatudes 
tänavu kogusummas 530 
miljoni dollarini. Summa üle
tab muide Eesti riigi teadus-ja 
arendustegevuse kogukulusid 
umbes 10-kordselt.

Kiire areng ongi stimulee
rinud firmat looma teadus- ja 
arendustegevuse ülemaailm
set koostöövõrgustikku.

(22 ruumi, üldpinnaga üle 
1200 m2) jm.

Töökohti jagub kuni 70 
töötajale. «Õppejõud ja tu
gistruktuur said lisapinda 
peaaegu 500 m2. Uues majas 
on ka videoiilekande võima
lusega teaduskonna nõukogu 
saal,» selgitas Pruks. Pruksi 
sõnul on vaja hoone veel 
mööbli ja tehnikaga sisus
tada, siis toimub ka pidulik 
avamine.

Alo Raun
ajaloo osakonna 
üliõpilaskogu juhatuse liige

Laupäeval, 12. veebruaril 
koguneb Jõgeva lähistele 
Laiuse kindluse varemetes
se ligi pool tuhat tudengit ja 
koolinoort, et pidada maha 
Eesti selle aasta ja tõenäo
liselt terve sajandi suurim 
lumelahing.

Juba teisipäeval, 8. veeb
ruaril saabuvad Laiusele 
esimesed entusiastid, kes 
hakkavad ehitama hiiglaslik
ku lumekindlust. Laupäevasel 
üritusel jagunevad kohaletul
nud selle kindluse kaitsjateks 
ja ründajateks, mispeale sel
gitatakse lumepallide vilinal, 
kumb pool tugevam on.

Tänavu on tegu juba kol
manda Laiuse Kuningliku 
Lumelahingu nime kandva 
üritusega viimase kolme aas
ta jooksul, kuigi tegelikult 
ulatuvad ürituse juured juba
18. sajandi algusesse.

Üle 300 aasta vana

«Üritus sammub Rootsi 
kuninga Karl XII jälgedes, 
aidates meenutada aega, mil 
kogu Rootsi impeeriumit juhi
ti Eestimaalt Laiuselt,» rääkis 
ürituse peakorraldaja Tanel 
Kutti Tartu Ülikooli Ajaloo 
osakonna üliõpilaskogust 
(AOÜK).

Ajalooallikad jutustavad 
nimelt, et Rootsi kuningas 
Karl XII talvitus Põhjasõja 
ajal, pärast kuulsat Narva la
hingut, kogu oma impeeriumi 
sõjaväega Laiusel. Pikapeale

läks sõduritel elu igavaks 
ning et neile tegevust anda 
ja sõjaoskustel mitte kaduda 
lasta, otsustas Karl 1701. a 
talvel korraldada oma sõdu
ritele sarnase lumekindluse 
vallutamismängu.

Tollases ettevõtmises olla 
k a s u ta tu d  ka p a p p k u u le  ja 
olnud eri andmetel isegi 1-3 
hukkunut, kuid tänapäevane 
mäng loomulikult sinnamaale 
ei lähe.

Eelmiste aastate kogemus
test tulenevalt võib uskuda, 
et ka sel aastal pole meil 
tarvis esmaabi anda. «Eestla
sed paistavad olevat viisakad 
sõdijad,» naljatles Kutti.

Ajalugu ärkab ellu

Ürituse korraldajad on 
võtnud endale keerulise 
ülesande tuua ajalugu kui 
eelkõige kuiv ja raamatu- 
sügavustesse peitunud aine 
tegelikkusse. «Soovime selle 
üritusega näidata kooliõpilas
tele ja kõigile ajaloosõpradele, 
kui põnev ja käegakatsutav 
ajalugu tegelikult olla saab,» 
selgitas Kutti.

Siiski ei piirdu üritus pel
galt ajaloolise meelelahutu
sega. Nii saab pärast lahingut 
ja korralikku kõhutäit kuu
lata ajalooseminari Laiuse ja 
sõjanduse teemadel. Semina
ril esinevad ülikooli õppejõud 
ja tudengid.

Seekord on kaasatud üri
tusse ka uusi atraktsioone. 
Nii on oodata, et kohale 
ilmub Peeter Suure eliit- 
väeosa Preobraženski polk 
Narva õpilaste ja tudengite

LAIUSE
LUME LA HI NG
12. veebruaril Laiuse 
kindluse varemeis

• Info ja registreerimine: 
www.hot.ee/ajalugu.

• Lisainfo: peakorraldaja 
Tanel Kutti, tel 5567 4698, 
taneltt@hot.ee.

esituses. Lahingus on luba
nud osaleda ka keskaegseid 
võitlusi simuleerivad larparid 
(LARP -  Iive action roie play). 
Samuti käivad läbirääkimised 
sajanditetaguse kahuri koopia 
väljapanemiseks, millest on 
plaanitud ka paar aupauku 
lasta.

Kõige krooniks on korral
dajate palvel kogutud linnu- 
semüüride vahele suur hulk 
jaanuaritormides maha kuk
kunud puid, millest ürituse 
auks üks suur-suur ja stilisee
ritud lõke püsti pannakse.

Kohal põnev seltskond

Samuti on kohale oodata 
mitmeid prominente. Nii on 
käinud varasematel aastatel 
teiste seas üritust nautimas 
president Lennart Meri ning 
Rootsi, Poola ja Islandi suur
saadikud.

Ettevõtmine on kõigile tasu
ta, samuti on võimalik saada 
kohapeal süüa ja juua ning va
jaduse korral öömaja. Ajaloo 
osakonna üliõpilaskogu ette
võtmist toetavad kultuurkapi
tal, Jõgeva vald, TÜ üliõpilas- 
esindus, Rootsi suursaatkond 
Eestis ja AS Falck Eesti.

Kultuuriaasta  
nominente
Homme kell 17 algab Vane
muise Kontserdimajas Tartu 
linna kultuuriaasta aunime
tuste tseremoonia, kus kuulu
tatakse välja 2004. a aunime
tuste laureaadid.

TÜst on nominendid TÜ 
akadeemiline naiskoor, Tar
tu akadeemilise meeskoori 
dirigent Alo Ritsing, magist
randid Julia Boman ja Krista 
Ojasaar ning galerist Margus 
Kiis.

Näitus kirjandus
muuseumis
4. veebruaril kell 14 avatakse 
Eesti Kirjandusmuuseumis 
näitus «Paul Ariste 100».

Väljapaneku koostasid 
Arhiivraamatukogu, Eesti 
Kultuurilooline Arhiiv, Eesti 
Rahvaluule Arhiiv ja folkloris
tika osakond.

Näitusel kõnelevad Ergo- 
Hart Västrik ja Kristi Salve.

Esitletakse vastvalminud 
trükiseid «Paul Ariste. Vadja 
päevikud 1942-1980» ja nel- 
jakeelset (eesti, komi, vene, 
inglise) «Komi folkloor». Ko
gunud Paul Ariste.

Tartu aukodaniku  
kandidaadid
Tartlased ja organisatsioonide 
esindajad esitasid tänavusi 
Tartu aukodaniku kandidaate.

TÜ kollektiivi liikmetest on 
esitatud emeriitprofessorid 
Viktor Palm ja Ene-Margit 
Tiit ning kauaaegne ajaloo 
muuseumi direktor Ela-Heidi 
Martis. Oma kandidaate või
vad esitada veel linnavalitsus 
ja volikogu.

Ele Reiljan  
kaitses doktoritöö
Jaanuaris kaitses doktoritöö 
«Välisturgudelt taandumise 
põhjused: Eesti tööstusette
võtete analüüs» rahvusva
helise ettevõtluse teadur Ele 
Reiljan (pildil).

Kui siiani on valdavalt 
pööratud tähelepanu selle 
uurimisele, kuidas ettevõtted 
oma välistegevust laiendavad, 
siis Ele Reiljan keskendus 
enda sõnul doktoritöös sellele, 
millistel põhjustel ettevõtted 
välisturgudelt taanduvad. 
«Vastupidiselt arvatule on 
välisturgudelt taandumine 
nii maailmas kui ka Eestis 
üsna sage nähtus ning selle 
põhjusteks on kas kogemuste 
puudusest tulenevalt tehtud 
vead, ettevõtte strateegia 
muutus või konkurentsivõime 
vähenemine kiiresti kasvavate 
tootmiskulude tingimustes,» 
täpsustas Reiljan.

Doktoritööd juhendas prof 
Urmas Varblane, oponeerisid 
prof Jorma Larimo Vaasa 
Ülikoolist ja Erik Terk (PhD) 
Eesti Tulevikuuuringute Ins
tituudist.

Ele Reiljanile anti filosoo
fiadoktori kraad majandus
teaduse erialal.Õigusteaduskonnal on nüüd kaks õppehoonet. peep p ru k s

T U L E K U L  K O N V E R E N T S  «ETNOLOOGIA HAALED»

29. märtsil toimub Eesti Rahva Muuseumis (ERM) kultuuri-ja sotsiaalalade tudengite ja noorte 
uurijate VII konverents

« E t n o l o o g i a  h ä ä l e d » .
Ootame rääkima käsilolevatest uurimis- ja välitöödest, otsimistest ja leidmistest, küsimustest 
ja vastustest -  teemadering ei ole piiratud.
Osavõtusoovist teatada ERMi teadusdirektorile Terje Anepaiole (anepaio@erm.ee) või teadus
sekretärile Toivo Sikkale (Toivo.Sikka@erm.ee). Kuni leheküljepikkusi teese ootame hiljemalt 
28. veebruariks.
Koos osavõtusooviga panna kirja ka oma eriala (kursus või ülikooli lõpetanuil ka ametinime
tus), kontaktandmed (e-posti aadress), samuti seda, kas vajate esinemisel tehnilisi vahendeid 
(grafoprojektor, arvuti, heli- või videotehnika).

Korraldajad

Füüsika instituudi teadusdirektor Marco Kirm (vasakul) ja  
prof Aleksandr Luštšik tutvustavad Samsungi esindajatele 
instituudi teadustegevust. e d u a rd  fe ld b a c h

Lõuna-Korea suur
firma pakub koostööd

Iuridicumi teine 
õppehoone on valmis

http://www.hot.ee/ajalugu
mailto:taneltt@hot.ee
mailto:anepaio@erm.ee
mailto:Toivo.Sikka@erm.ee
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TU sportlased olid univer- 
siaadil lähedal medalitele

T iin a  B e ljaeva
Eesti Akadeemilise 
Spordiliidu arendusjuht

12.-23. jaanuarini Austrias 
toimunud taliuniversiaadil 
tehti mitu rekordit ja Eesti 
üliõpilaskoondis oli meda
litele lähemal kui kunagi 
varem.

Eesti 18-liikmeline dele
gatsioon osales murdmaa
suusatamises, kahevõistluses, 
iluuisutamises ja esimest kor
da ka lumelauasõidus. Suur 
osa üliõpilassportlastest olid 
Tartu Ülikoolist -  murdmaa
suusatajad Kaspar Kokk, Kaili 
Sirge, Vahur Teppan, Peeter 
Kümmel, Kein Einaste ja 
lumelaudur Martin Teeveer.

Suurvõistluste parim tulemus

Eesti suusaneidude abso
luutne esinumber Kaili Sirge 
hindas kõrgelt esimest mäes- 
tikutingimustes võistlemise 
kogemust ja sprindivõistlusel 
saadud õppetundi. Südi
kalt finaali sprintinud Sirge 
esimene universiaad tõi 8. 
koha. «Universiaadi tase on 
mulle täpselt paras: siin on 
põnevam ja rohkem võima
lusi teistega konkureerida!» 
Pärast esimesi maailmakarika 
etappidel osalemist tundis ta 
end kindlamana kui varem: 
«Olen õppinud võistlusteks 
keskenduma. Teen oma sõi
tu». 10 km vabatehnikas 13. 
kohale jõudmine oli samuti 
väga kõrge tulemus, see andis 
ka kõrged FIS punktid.

Väärt kogemused

Kaili Sirge ja Triinu Tee 
(TPÜ) väitsid koos: «Peale 
hea korralduse, huvitava ava
tseremoonia ei saa ka unusta
da, et eestlastel on väga tore 
ja kokkuhoidev tiim!» Võist
lemise ja treenimise vahepeal 
jõuti vaatamas käia ka teiste 
alade võistlusi: jäähokit, ilu
uisutamist, lumelauahüppeid 
ja kiiruisutamist.

Kõige magusama tasu

Edukalt osalenud üliõpilane Kaili Sirge. VARJE SOOTAK

pärast universiaadi said Kaili 
Sirge ja Kaspar Kokk, kes 
pääsesid tubli esinemisega 
nii universiaadil kui Eesti MV 
m aailm am eistrivõ istlustele  
Eesti koondise koosseisus.

«Suusatamises ei maksa ai
nult hetkevorm, vaid paljude 
asjaolude kokkulangemine, 
nagu näiteks suusad, raja pro
fiil, aklimatiseerumise päev,» 
arutles Kokk oma universiaa
di 10 km vabatehnikasõidu 
19. kohale mõeldes. «Eelmise 
universiaadi 11. koht jäi üle 
sõitmata, kuid läbikukkumi
ne ei ole ka see tulemus, sest 
universiaadi sportlik tase on 
tõesti kõrge,» ütles raskemat 
rada lootnud Kokk.

Universiaadi lõpupäevadel 
Seefeldi Big Air võistlust te
gema tulnud lumelaudurid 
hüppasid end ilusa esitusega 
finaali. Mark Duubas (EKA) ja 
Martin Teeveer (TÜ) jätkasid 
viimaste hetkedeni võitlust 
medalikohtadele. Duubas sai 
väga kõrge neljanda koha. 
Õigusteadust õppiv Teeveer 
sai finaalis 10. koha.

Tähtis on ka osavõtt!

Rahvusvahelise Üliõpilas- 
spordiliidu FISU lumelaua- 
komisjoni esimees kiitis uni
versiaadi õhkkonda: «Mitte 
ühelgi muul suurvõistlusel ei 
ole sellist sõbralikku hõngu. 
Võit on tähtis, kuid niisama

TU S P O R T L A S E D  
TALIUNIVERSIAADIL

Murdmaasuusatamine 
Sprint naised 

8. Kaili Sirge

Sprint mehed
25. Peeter Kümmel (lõpp
võistlusele pääsemisest 
jäi puudu 1,58 sek)
58. Vahur Teppan (-11,65) 
60. Kein Einaste (-12,00)

Naiste 5 kl vaba 
13. Kaili Sirge (-34,1)

Meeste 10 km vaba 
19. Kaspar Kokk (-1.05)
37. Peeter Kümmel (-1.43,2) 
68. Vahur Teppan (-2.54,5) 
84. Kein Einaste (-3.37)

Meeste teade 4x10 km 
12. EST Vahur Teppan, 
Jaan Kallak, Kaspar Kokk, 
Peeter Kümmel (-6.25).

Meeste 30 km ühisstardist 
klassika
26. Vahur Teppan (-3.48) 
29. Kein Einaste (-3.55)

Naiste 15 km ühisstardist 
klassika
37. Kaili Sirge (-5.40,7)

Lumelaud Big Air 
10. Martin Teeveer

oluline on osavõtt!»
Universiaadi tulemused ja 

kogemused on hea võimalus 
edasi pürgida ja energiat 
ammutada. Kõikidele ei ole 
antud võimalust osaleda 
olümpial, kuid universiaad on 
võib-olla hüppelauaks.

Järgmine taliuniversiaad 
peetakse kahe aasta pärast 
Itaalias Torinos.

Hea korraldusega silma 
paistnud Innsbruck/Seefeldi 
22. universiaadile oli rekord
arv osalejaid -  üle 2000. Üri
tuse kordaminekule aitasid 
kaasa 850 vabatahtlikku.

ÜLIKOOLI FILMIKLUBIS

8.-12. veebruarini kl 20 Lutsu Teatrimajas (Lutsu 2) Jaak 
Kilmi uus film

«Kohtumine tundmatuga».
8. veebruaril on esilinastusel kohal ka Jaak Kilmi ning stse
narist Urmas Vadi.

ÕNNI TLE ME

55

Avo Kartul, keskuse juhataja -  
4. veebruar
Mare Luha, tuletõrjevalvur -
4. veebruar
Sergei Stjopin, vaneminsener -
5. veebruar

50

Niina Lepa, õpetaja -  8. 
veebruar
Natalia Nekrassova, õppetöö 
spetsialist -  5. veebruar

40

Jürgen Beyer, erakorraline 
professor -  8. veebruar

Gunnar Tasa, assistent -  10. 
veebruar

35

Küll Kübar, tehnik -  6. 
veebruar
Anu Roio, sekretär -  6. 
veebruar

30

Helen Lust, laborant -  6. 
veebruar

25

Veiko Vengerfeldt, assistent 
8. veebruar
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K O N K UR S S

Toronto Ülikooli 
(www.utoronto.ca) vahetusüliõpilaseks

TÜ magistri- ja doktoriõppe üliõpilastel on võimalik kandideerida 
vahetusüliõpilaseks Toronto Ülikooli 2005/2006. õ-a. 
Kandideerida ei saa arstiteaduse, hambaarsti, õigusteaduse, 
psühholoogia, informaatika, infotehnoloogia ja majanduse õppe
kava üliõpilased.

Nõutavad dokumendid (ingl keeles): CV 3 passifotot, põhjenda
tud avaldus (statement of intent), diplomi koopia, tõend õppe
tulemuste kohta, lisalehel kevadsemestril 2005 Tartus läbitavad 
kursused, lisalehel study plan (milliseid kursuseid mis osakonnas 
on kavas Torontos kuulata; kui plaanite teha uurimistööd, kas 
süs on olemas sealpoolse juhendaja nõusolek, kuidas tuleb seal 
viibitud aasta kasuks teie plaanidele kaitsta kraad Tartu Ülikoolis 
jmt), TOEFLi keeletesti tulemus, 1 soovituskiri eriala õppejõult 
Väljavalitud kandidaat peab muretsema rahvusvahelise tervise
kindlustuse ($532.85 CAN), tasuma viisa ning reisipiletite eest.

Dokumendid esitada 14. veebruariks Põhja-Ameerika ülikoolide 
teabekeskusesse TÜ Raamatukogu, W Struve 1-325. Avatud E-N 
13-16. Info: Merli Tamtik, merli.tamtik@ut.ee, tel. 742 7243.

Ta r tu  Ülikool

Tartu Ülikool võtab 
psühholoogia osakonda tööle

õppekorralduse spetsialisti,
kelle ülesanne on psühholoogia eriala avatud ülikooli 
õppe korraldamine ning arendamine.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elu
lookirjeldus hiljemalt 7. veebruaril e-postiga või paber
kandjal TÜ personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 
302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Täpsem info: www.ut.ee/ 
konkurss ja tel 737 5145.

Tartu Ülikool võtab tööle

eetikakeskuse projektijuhi,
kelle ülesanne on keskuse projektide juhtimine ning eetika 
infoportaali väljaarendamine.
Info: www.ut.ee/konkurss.

RAAMATU ESITLUS

7. veebruaril kl 16 toimub Tartu Kirjanduse Majas Vanemuise 
19 kogumiku «Soome ja soomlased» esitlus.
TÜ Kirjastuselt ilmunud kogumikus käsitletakse Soome aja
lugu, kultuuri ja rahvast. Autorid on Paul Alvre, Ene Asu-Õu- 
nas, Madis Asu, Kadri Haljamaa, Heinike Heinsoo, Ott Kurs, 
Maarja Lõhmus, Eero Medijainen, Triinu Palo jt.

28. jaanuaril tähistati Narva kolledžis Tatjanapäeva. Toimus rongkäik, 
uue tavana asetati kolledži sini-kollane tekkel pähe nn Rootsi lõvile.

TEATED
8. veebruaril kl 18 avatakse TU 
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskuses Võru kunst
niku Angela Orro maalinäitus. 
Kõik huvilised on oodatud! Info: 
Mari Mets, tel 737 5422.

10. veebruaril kl 16.15toimub aja
loo muuseumis käesoleva aasta 
esimene populaarteaduslik 
teeõhtu «Huvitavat teadusest ja 
elust». Prof Ago Künnap räägib 
teemal «Uuemat eesti keele ja 
eestlaste algupärast».

Tantsuklubi Alo seltskonnatant- 
su kursused algajatele (veeb
ruarist aprillini) Hugo Treffneri 
Gümnaasiumis. Esimene tund
9. veebruaril kl 19.30. Info: 528 
6482,747 4248, ilmetiik@hot.ee.

LOENGUD
7. veebruaril kl 18.15 algab KH 
ringauditooriumis vabade kuns
tide prof Mati Undi loengukur
suse avaloeng. Kursus käsitleb 
teatriantropoloogiat ja osalt ka 
kultuuriantropoloogiat. Info: Eda 
Tursk, tel 737 5669.

9. veebruaril algab majanduspo
liitika loengusari «Eesti majan
duspoliitika Euroopa Liidus».
Esimese loengu peab kl 12.15 
Narva mnt 4 - A314 EV Valitsuse 
arendusnõunik Raul Malmstein.

■ M n a
Korp! Vironia ootab akadee
miliselt organiseerumata eesti 
meesüliõpilasi oma külalisõhtu
tele 11. ja 17. veebruaril ning 1. 
märtsil kl 20.15 meie konvendi- 
korteris Lai 30. Riietus korrektne. 
Info: www.vironia.ee.

Tartu vanim korporatsioon 
Fraternitas Estica ootab to
redast üliõpilaselust huvitatud 
noormehi oma külalisõhtule
16. veebruaril kl 20. Asukohaks 
Vanemuise 54 ja riietus so
liidne. Tule ise ja võta sõbergi 
kaasa! Täpsem info: 5663 2536, 
www.estica.ee.

Korp! Sakala ootab oma külalis
õhtutele akadeemiliselt organi
seerumata meestudengeid, kes 
tunnevad huvi aktiivse üliõpilas
elu vastu.
Meie külalisõhtud Tartus Veski 
69 toimuvad neljapäeviti 10. ja
17. veebruaril ning reedel, 25. 
veebruaril. Õhtute algus kl 21.15. 
Riietus -  tume ülikond.

Korp! Ugala ootab akadeemi
liselt organiseerumata mees
tudengeid 15. veebruaril oma 
konventi Kuperjanovi 16. Külalis
õhtu orienteeruv algus on kl 20, 
riietus soliidne.

Korp! Amicitia kevadsemestri 
külalisõhtud toimuvad 10. ja 15. 
veebruaril kl 18 meie konvendis

Kastani 65-2.
Ootame külla kõiki organiseeru
mata naistudengeid, kes õpivad 
või on õppinud mõnes kõrg
koolis.
Info: www.amicitia.ee.

KURSUSED

ÜLDAJALOO KURSUSED 
Rootsi ajalugu 1521-1809 (2 
AP, A). Dots Enn Küng. Antakse 
süvendatud ülevaade Rootsi 
ajaloost 1521-1809. Rootsi aja
loo tundmine hõlbustab Eesti 
16/17. saj. ajaloo mõistmist. 
Loengud 17.02 - 5.05, N 16.15, 
Lossi 3-425.

LÄHIAJALOO KURSUSED

16. veebruaril Ameerika Ühend
riikide valitsuse kauaaegne nõu
nik ning USA parim asjatundja 
Venemaa ja Balti küsimustes dr 
Paul Goble lähiajaloo õppetooli 
juures loengukursust USA välis
poliitikast 20. sajandil (4 AP). 
Loengud toimuvad Kja R kl 10-12 
Lossi 3-425.

8. veebruaril algavad David 
Ramiro loengud Hispaania 
ajaloost 20. sajandil (2 AP). 
Loengud toimuvad T kl 16-18 
Lossi 3-425.

Vene kirjanduse õppetool pakub 
kevadsemestril kursusi vene kul
tuuri huvilistele.

EESTI KEELES

FLVE.03.171. Sissejuhatus vene 
kirjanduslukku (2 AP, A). Prof 
Ljubov Kisseljova. Näituse 2- 
207, N kl 12-14. Uue aja vene kir
janduse arengujooni ja 18.-19. 
saj I poole vene kirjanduse 
kohta Euroopa kirjanduslikus 
kontekstis.

VENE KEELES
FLVE.03.167. Impeeriumiaeg- 
ne vene kirjandus I (2 AP, A).
Prof Ljubov Kisseljova. Näituse 
2-207, N kl 10-12.
FLVE.03.168. Impeeriumiaeg- 
ne vene kirjandus II (2 AP, A).
Lektor R. Leibov. Näituse 2-209, 
N kl 16-18.
FLVE.03.169. Retoorika ja sti
listika (2 AP, E). Lektor Roman 
Leibov. Näituse 2-202, T 14-16. 
FLVE.03.179. Kristlik kultuur 
Venemaal (2 AP, A). Prof Lju
bov Kisseljova Lossi 3-222, K kl 
14-16. Algab 16.02.
FLVE.03.156. Erikursus: I. Ilfi ja 
J. Petrovi romaani «Kaksteist 
tooli» tekkimise intriig (2 AP, 
A). Lektor Aleksandr Danilevski. 
Näituse 2-207, K kl 18-20. 
FLVE.03.181. Eestimaa vene 
kirjanduses (2 AP, A). Vanem
teadur Galina Ponomarjova. 
Näituse 2-202, T kl 16-18. 
Registreerimine tel 737 6352 ja 
www.ut.ee/ÕIS.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.utoronto.ca
mailto:merli.tamtik@ut.ee
mailto:personal@ut.ee
http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/konkurss
mailto:ilmetiik@hot.ee
http://www.vironia.ee
http://www.estica.ee
http://www.amicitia.ee
http://www.ut.ee/%c3%95IS
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Jaan Kross 85
LK 3

Keskkonnafüüsika 
seminar
LK 2

Ülikooli rahvus
vahelistum isest
LK 3

Uno Lõhmus Volli Kalm Paul Varul Elmar Sakkov

Kirjandusfestival Prima Vista oli parim kultuurisündmus
Aija Sakova  
Varje Sootak

Möödunud laupäeval tun
nustasid Tartu linnavalit
sus ja Tartu Kultuurkapital 
Vanemuise kontserdimajas 
2004. a kultuurisündmusi ja 
-tegelasi.

Parimaks kultuurisündmu
seks nimetati kirjandusfesti
val Prima Vista, mille peakor
raldajad on TÜ raamatukogu 
ja Eesti Kirjanduse Selts. Pro
dutsendi autiitli pälvis Prima 
Vista üks korraldajatest, TÜ 
magistrant Krista Ojasaar.

Rahva kultuurikandja on 
dirigent Alo Ritsing. Ritsing 
on kauaaegne Tartu Akadee
milise Meeskoori dirigent, 
kes juhatas eelmisel suvel 
laulupidu Tartus ja Tallinnas. 
Kooris laulavad põhiliselt 
Tartu Ülikooli ja Eesti Põllu
majandusülikooli töötajad ja 
vilistlased.

Koos kultuuriaasta tiitli ja 
stipendiumiga said autasusta
tud ka pronksist rändauhinna 
«Kultuuri kandja».

Aunimetuste laureaatide 
nimed kanti Tartu kultuuri 
auraamatusse.

Nominentide hulgas olid 
ülikoolist ka ülikooli aka
deemiline naiskoor, laulja, 
magistrant Julia Boman ja Y- 
Galerii galerist Margus Kiis.

Kultuuritippude meelela
hutusliku esitlus show kirjutas 
kirjanik, TÜ lektor Berk Va-

Laureaadid Ilona Smuškina, Alo Ritsing, Krista Ojasaar ja esitlusshow stsenarist Berk Vaher.

her, lavastas looja laureaadiks 
nimetatud Ain Mäeots Vane
muisest.

Prima Vista juhatuse liik
me, TÜ Raamatukogu üld- ja 
arendusosakonna peaspet
sialisti Ilona Smuškina sõnul 
võis kultuurisündmuse tiitli 
pälvimise põhjuseks olla see, 
et kirjandusfestival oli linnas 
oodatud. Sel aastal toimub 
festival 5. ja 6. mail.

Smuškina sõnul püütak
se tänavu korraldada veidi 
vähem üritusi, keskendudes 
sealjuures rohkem võtme
sündmustele. «Plaanis on 
jätkata tavapärase raam atu

messiga «Utlib Market» raa
matukogu ees, samuti eelmi
sel aastal edukaks osutunud 
üliõpilaste konverentsiga, 
mitmete välis- ja kodumaiste 
kirjanike esinemistega, kuns
ti- ja raamatunäitustega. Nii 
nagu eelmisel aastal toimu
vad ka nüüd ekskursioonid 
fondidesse. Sinna tavaliselt ei 
pääse isegi iga raamatukogu 
töötaja,» selgitas Smuškina. 
Üliõpilaste konverentsi «Maa
ilmade mosaiik» korraldavad 
TÜ tudengid Triinu Ojalo ja 
Kairi Korts.

Üks eelmise aasta enim 
huvi äratanud alamprojekte

oli Smuškina sõnul heatege
vusliku lasteraamatu «Kuidas 
ma ronisin mäe tippu» välja
andmine. Raamatus kirjuta
sid oma unistuste täitumisest 
kaheksa avalikkusele tuntud 
inimest (Ene Ergma, Chalice, 
Alar Sikk jt), pildid joonistasid 
noortekeskuse «Öökull» lap
sed. Raamatumüügist saadav 
tulu läheb noortekeskusele. 
Korraldajad soovivad jätkata 
heategevusprojektidega.

Luulelaeva asemel peaks 
korraldajate sõnul sel aastal 
linnas ringi sõitma festivali 
värvides luulebuss. «Välisauto
ritest on tänavu oodata Justin

4XVARJE SOOTAK

Quinni, Nora Javorskajat, Igor 
Belovi ja Yoko Tawadat. Ees
tist peaksid kindlalt esinema 
Boris Baljasnõi, Igor Kotjuh, 
Jüri Kaldmaa, Jaan Malin, 
Urmas Vadi ja Hando Run
nel ning kirjandusrühmitus 
Erakkond luulebussis,» lisas 
Smuškina. 5. mai õhtul on 
plaanis suurem kirjandusüri- 
tus südalinna pargis: «Linna
raamatukogu korraldatavas 
pargiraamatukogus astuvad 
üles laulvad luuletajad, kelle 
seas on avalikkusele juba 
tuntud nimesid, aga ka neid, 
keda kuulajatel on võimalik 
enda jaoks alles avastada.»

UUDISED

Jaan Krossi 
uued raam atud
15. veebruaril kell 17 esit
letakse Tallinnas Kirjanike 
Majas kirjanik Jaan Krossi 
raamatuid.

Esitletakse kogumikku 
«Metamorfiline Kross», Jaan 
Krossi kogutud teoste uut köi
det ning ilutrükist «Maailma 
avastamine».

Rahvusvaheline 
kollokvium
16. veebruaril kell 11 avab rek
tor Jaak Aaviksoo TÜ audokto
ri Jaan Krossi 85. sünnipäeva 
kollokviumi ülikooli aulas. 
Ettekannetega esinevad Rein 
Veidemann, Jouko Vanhanen, 
Henning von Wistinghausen, 
Tiina Kirss, Märt Rask, Maima 
Grlnberga, Richard Villems ja 
Janika Kronberg.

Juubilari tervitab Tartu lin
napea Laine Jänes.

17. veebruaril kell 10.30 
jätkub kollokvium Tallinnas 
Mustpeade Majas. Kollok
viumi juhatab prof Rein 
Veidemann. Esinevad Juhani 
Salokannel, Kalev Kesküla, 
Christopher MacLehose, Too
mas Paul, Jaan Undusk, And
rei Bitov, Jean Luc Moreau ja 
Cristian Braw.

Haridusmess 
In tellektika
18. ja 19. veebruaril toimub 
Tartu Näituste messikeskuses 
haridusmess Intellektika.

Intellektika projektijuhi 
Margus Kikkuli sõnul on 
messi eesmärk aidata leida 
vastuseid küsimustele, kelleks 
saada, mida õppida ja kuidas 
tööd leida. Messi peateemad 
on üld- ja põhiharidus, kut
seharidus, kõrgharidus ja 
teadus, elukestev õpe jmt. TÜ 
tutvustab sisseastumistingi- 
musi ja õppimisvõimalusi.

Info: www.tartunaitused. 
ee/intellektika.

O A / L / A / E -K Ü S I T L U S

Kas sinu palk on
konkurentsivõimeline?

Vastajaid: 30

Uus küsimus:
Kas söögikohad ülikooli 

hoonetes on taskukohased? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

Marika Meltsas

Jaan Eha

Riiklikud
teenetemärgid

Maarjamaa Risti IV klass Eesti Punase Risti V klass

Kalle Merusk

Aadu Must

Stig Erik Örjan Ohlsson -
keeleteadlane, TU 
külalisprof

Valgetähe II klass

Uno Lõhmus -  Euroopa 
Ühenduste Kohtu kohtu
nik, Riigikohtu esimees 
1998-2004, TÜ 
külalisprof

Valgetähe IV klass

Jüri Ant -  ajaloolane, TÜ 
emeriitprof
Mati Erelt -  keeleteadla
ne, TÜ prof
Volli Kalm -  kõrgharidu
se edendaja, geoloog, TÜ 
prof
Kalle Merusk -  õigus
teadlane, TÜ prof 
Aadu Must -  ajaloolane, 
TÜ prof
Paul Varul -  ju rist, TÜ 
prof

Valgetähe V klass

Marika Meltsas -  biblio
graaf, TÜ raam atukogu

Eesti Punase Risti I klass

Jaan Eha — kardioloog,
TÜ prof

Elmar Sakkov -  puuetega 
laste abistaja, TÜ lektor

M aarjam aa Risti IV 
klassi teenetem ärgi 
pälvis Eesti kirjanduse 
tu tvustaja Prantsusm aal, 
tõlkija Antoine Chalvin, 
kes on töötanud ka T artu  
Ülikoolis. A utasustatu te 
hulgas on ka mitmeid 
teisi ülikooli koostööpart
nereid.

President Arnold Rüütel 
annab teenetem ärgid 
üle pidulikul vastuvõtul 
Kadrioru lossis 23. veeb
ruaril.

Jüri Ant

Mati Erelt

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.tartunaitused
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikooli keskkonnafüüsikud osalevad 
rahvusvahelises koostöövõrgustikus

Keskkonnafüüsika rahvusvahelisel seminaril osales 29 teadlast 16 riigist. m a rg u s  ka as ik

UUDISED

Ülikool tunnustab
Ülikooli tänukirjaga tunnustati 
pikaajalise kohusetundliku töö 
eest majandusteaduskonna 
juhtimise ja turunduse insti
tuudi sekretäri Juta Freibergi.

60. sünnipäeval pälvis 
tänukirja kauaaegse viljaka 
õppetöö ning sporditegevuse 
eest kehakultuuriteadus
konna spordipedagoogika ja 
treeninguõpetuse instituudi 
õpetaja Rein Aule.

50. sünnipäeval sai pikaaja
lise kohusetundliku töö eest 
tänukirja matemaatika-infor- 
maatikateaduskonna dots Tiit 
Roosmaa.

50. sünnipäeval pälvis ko
husetundliku ja korrektse töö 
eest tänukirja ka raamatuko
gu käsikirjade ja haruldaste 
raamatute osakonna arhivaar 
Maret Konson.

Välisministri loeng
16. veebruaril kell 14.15 peab 
majanduspoliitika loengusar
jas «Eesti majanduspoliitika 
Euroopa Liidus» loengu «Eesti 
esimesed kogemused liikme
lisusest ELis» välisminister 
Kristiina Ojuland.

Loeng toimub Oeconomi- 
cumi aud A314.

TÜ nõukogu valis 
professoreid
TÜ nõukogu valis 4. veebrua
ri istungil professoriks kolm 
samal ametikohal töötanud 
professorit: sisehaiguste pro
pedeutika professoriks med-dr 
Margus Lemberi, diferent
siaal- ja integraalvõrrandite 
professoriks füüs-mat-knd 
Arvet Pedase ja ajakirjanduse 
professoriks PhD Epp Laugu.

Esimest korda valiti pro
fessoriks dots, maj-knd Helje 
Kaldaru ja dots, PhD Raul 
Eamets. Emeriitprofessori ni
metus anti Jaan Mikule.

Meelis Käärik ka it
ses doktoritöö
Jaanuari lõpus kaitses doktori
töö tõenäosusteooria teadur 
Meelis Käärik (pildil).

Doktoritöö «Tõenäosusjao- 
tuste lähendamine hulkadega» 
käsitles Kääriku sõnul kahte 
probleemi -  tõenäosusjaotus- 
te lähendamist hulkadega ja 
optimaalsete lähendhulkade 
mõjusust. «Töö eesmärk oli 
valida võimalikult lai lähend
hulkade klass, mis hõlmab 
kõik seni uurijatele huvi pak
kunud hulgad, ja uurida üldist 
nõrgalt koonduvat lähend- 
protsesside jada. Uuringu 
tulemused üldistavad vara
semaid töid, kus on uuritud 
eraldi kitsaid lähendhulkade 
klasse ja enamasti piirdutud 
vaid empiiriliste mõõtudega,» 
selgitas Käärik.

Doktoritööd juhendas prof 
Kalev Pärna, oponeerisid prof 
Hans-Hermann Bock Aacheni 
Ülikoolist ja prof Mindaugas 
Bloznelis Vilniuse Ülikoolist.

Meelis Käärikule anti filo
soofiadoktori kraad matemaa
tilise statistika erialal.

M arko K aa s ik
keskkonnafüüsika instituudi 
teadur

Jaanuari lõpus toimus kesk
konnafüüsika instituudis 
rahvusvaheline teadussemi
nar pilvede ja konvektsiooni 
parametriseerimisest atmo
sfääri numbrilistes mude
lites.

Põhjamaade Ministrite Nõu
kogu koostöövõrgu NetFAM 
korraldatud seminar kasvas 
suure rahvusvahelise huvi 
tõttu välja algselt kavandatud 
kohtumise raamidest ja kuju
nes kitsale, kuid väga oluli
sele valdkonnale pühendatud 
foorumiks. Ettekannetes 
käsitleti uusi arvutusskeeme 
pilvesiseste protsesside kirjel
damiseks, analüüsiti seniste 
tugevaid ja nõrku külgi ning 
esitati eri piirkondade loodus
likes tingimustes tehtud mu
delite testimiste ja võrdluste 
tulemusi. Arutelul seati sihte 
uurimisasutustevahelise koos
töö süvendamiseks.

Seminarist võttis osa 29 
teadlast 16 riigist. Enim osa
võtjaid saabus Põhjamaadest, 
kuid esindatud olid ka Lääne- 
ja Ida-Euroopa, Venemaa, 
USA ja Kanada.

TÜ teadlaste osa

Põhjamaade, Hollandi, Iiri
maa, Hispaania ja Prantsus
maa ilmateenistusi ühendab 
koostööprojekt HIRLAM. 
Arendustegevusest võtavad 
osa mitmed ülikoolid ja uuri
misinstituudid. 1990ndate 
keskel liitusid uurimistööga 
ka Eesti teadlased ja alates 
möödunud aastast töötab 
Eesti Meteoroloogia ja Hüdro
loogia Instituudis (EMHI) 
katse korras Eesti oludele 
kohandatud väikese ala mu
del. See võimaldab arvutusi 
kuni poolteiseks ööpäevaks. 
Eesti ala katva mudeli võrgu- 
lahutus (väikseim kasutatav

E len  M itt
TalveAkadeemia infojuht

25.-27. veebruarini on 
rohelise mõttelaadiga üli
õpilased oodatud Värska 
sanatooriumi säästva aren
gu ja keskkonnateemali
sem teaduskonverentsile 
«TalveAkadeemia 2005».

Konverentsi teema on 
«Jätkusuutlik Eesti -  kohalik 
vastus globaalsele suutmatu
sele».

Avapäeval kantakse ette 
üliõpilaste teadustööde jätku
suutlikkuse konkursi parimad 
tööd.

Konkursile laekus enim töid 
TTÜst, populaarseimaks vald
konnaks osutus loodusteadus,

A g n e s  A ljas
Eesti Rahva Muuseumi 
avalike suhete sekretär

Eesti Rahva Muuseum kuu
lutas välja kogumisvõistluse 
«Naisena ülikoolis», kuhu 
on oodatud naisüliõpilaste 
mälestused ja fotod oma 
õpinguajast.

Võistluse eesmärk on 
materjali kogumine näituse 
«Kuue samba kutse. Naisena

võrguraku mõõde 3,3 km) on 
igapäevase prognoosi andmi
seks kasutatavate mudelite 
hulgas üks paremaid.

TÜ keskkonnafüüsika ins
tituudis on prof Rein Rõõmu 
juhtimisel täiustatud mudelis 
ühena esimestest maailmas 
rakendust leidnud mitte- 
hüdrostaatilised dünaamika 
põhivõrrandid. Viimane 
täpsustus on vajalik suure 
võrgulahutuse korral, mil tra
ditsioonilised võrrandid ei ole 
piisavalt täpsed.

Ilmaprognoosi metoodikast

TÜ, EMHI ja Soome Meteo- 
roloogiainstituudi koostööna 
valminud Eesti HIRLAMi 
jooksva prognooskaardiga 
saab tutvuda aadressil h ttp :// 
m eteo.physic.ut.ee/ilm atark/ 
(avaleheküljel).

Üks seminari teemasid 
oli kaasaegse ilmaprognoosi 
metoodika. Ilmaprognoosid

järgnesid tehnika ja tehnoloo
gia ning majandus.

Teisel päeval toimuvad 
Eesti arengukontseptsioonide 
paneelarutelu, grupitööd ja 
Setumaa ekskursioon.

Kolmandal päeval on aka
deemilise keskkonnahariduse 
tuleviku paneelarutelu.

Värskasse oodatakse kõigi 
Eesti kõrgkoolide bakalaureu
se-, magistri- ja doktoriõppe 
üliõpilasi. Konverentsile saab 
registreeruda 14.-22. veeb
ruarini aadressil www.talve- 
akadeemia.ee põhimõttel, kes 
ees, see mees, kuna kokku on 
vaid 100 kohta! Osavõtutasu 
250 krooni sisaldab peale si
suka konverentsi ka bussisõitu 
Tallinnast ja Tartust.

Tartu Ülikoolis» tarvis, mis 
avatakse 27. oktoobril.

Isiklikud meenutused võib 
kirjutada vabas vormis või 
kasutada abimaterjalina 
küsimustikku, mille leiab 
ERMi kodulehelt. Oodatud on 
isiklikust aspektist lähtuvad 
meenutused õppetöö, elamis
tingimuste, vaba aja veetmise 
ja teiste üliõpilaselu puudu
tavate teemade kohta. Mida 
põhjalikumalt ja emotsionaal-

lähemateks päevadeks või 
nädalaks, mida me meediast 
loeme-kuuleme, on numbrili
se modelleerimise vili.

Mõned keskused maailmas 
(sh Euroopa keskus ECMWF 
Inglismaal) koguvad ja töötle
vad üle maailma saabuvaid 
vaatlusandmeid ja sisestavad 
need arvutiprogrammi, mida 
nimetatakse atmosfääri mu
deliks.

Taolisi programme käigus 
hoidvad arvutid kuuluvad 
maailma võimsaimate hulka. 
Tuginedes atmosfääri dünaa
mika seadustele, arvutab 
programm välja õhumasside 
liikumise, õhurõhkkondade 
paigutuse, tuule, tempera
tuuri ja sademed järgnevaks 
10-15 päevaks kogu maailmas.

Numbrilise ilmaprognoosi 
ligi 60-aastase ajaloo jooksul 
on arvutusvõimsused tohutult 
kasvanud. See on võimalda
nud järjest täpsemalt loodust

TalveAkadeemia on üks 
Eesti suurimaid üliõpilaste 
teadussuunitlusega kogune- 
mispaiku. Nelja riikliku 
ülikooli koostöös sündinud 
konverents toimub tänavu kol
mandat korda.

Konkursi korraldavad Eesti 
Üliõpilaste Keskkonnakaitse 
Ühing Sorex, EPMÜ Keskkon
nakaitse Üliõpilaste Selts, TTÜ 
Säästva Arengu Klubi, TTÜ 
mäering ja TÜ noorgeograafi- 
de klubi Egea.

TalveAkadeemiat toetavad 
TÜ, TTÜ, EPMÜ, TPÜ, reklaa
miagentuur Dreamers, RMK, 
Hasartmängumaksu nõukogu, 
Keskkonnainvesteeringute kes
kus, haridus- ja teadusminis- 
teerium ja Eesti Mäeselts.

semalt üliõpilasaega meenu
tatakse, seda väärtuslikum 
materjal muuseumi jaoks on.

Kaastöid ootab muuseum 
30. aprilliks aadressil: «Naised 
ülikoolis», Eesti Rahva Muu
seum, Veski 32, Tartu 51014 
või: riina@erm.ee. Parimaid 
osalejaid ootavad auhinnad.

Info: Riina Reinvelt (tel 
742 1183, riina@erm.ee) ja 
Kristel Rattus (tel 742 1279, 
kristel@erm.ee).

«jäljendades» parandada 
ilmaennustuse kvaliteeti ja 
pikendada usaldusväärse 
prognoosi kestuse umbes ühe 
nädalani.

Atmosfäärimudelid

Ilmateenistuses töötava 
sünoptiku ülesanne on inter
preteerida arvutuse tulemusi, 
selekteerida ja anda laiale

M arko K aasik

NetFAM on kavandatud 3-aas- 
tase koostööprojektina alates 
käesoleva aasta algusest.

Tartus toimunud seminar 
oli selle avalöögiks. Peale 
ilmaennustusmudelite-teema- 
liste seminaride on kavas ka 
vastastikused külaskäigud, 
kus oma ideede realiseerimi-

8. veebruaril sõlmisid TÜ 
Õigusinstituut ja Eesti Dip
lomaatide Kool koostööme- 
morandumi.

Eesmärk on ühendada õpe
tamise ja teadusliku uurimis-

«Loomad ja
Eile avati ülikooli kunsti
muuseumis näitus «Loomad 
ja antiik».

Väljapanek tutvustab an- 
tiikkreeka jumalaid ja nende 
sümbol- ja ohvriloomi, kodu
loomi ning väljamõeldud 
fantastilisi loomi kreeka müto
loogiast.

Näitusel on eksponeeri-

avalikkusele või sihtgrupile 
(merelaevandus, lennundus, 
päästeteenistus) vajalik teave.

Atmosfäärimudelite täius
tamine on ülemaailmse koos
töö tulemus. See tähendab 
tuhandete teadlaste aasta
kümnetepikkust tööd. Päike
sekiirgus ja Maa soojuskiir- 
gus, konvektsioon (tõusvad ja 
laskuvad õhuvoolud), pilvede 
ja sademete teke jt protsessid 
on nii peened, et neid ei saa 
mudeli võrguraku ulatuses 
täpselt arvutada, vaid tuleb 
kirjeldada poolempiiriliste 
seoste abil. Tänapäeval lähe
neb mudelite lahutusvõime 
mõnele kilomeetrile. See 
tähendab, et programm juba 
«näeb» suurema rünksajupilve 
üksikuid osi. Selline areng on 
äikese, rahe ja tornaadode 
ettenägemisel ülioluline, kuid 
esitab kõrgemaid nõudmisi 
vastavatele arvutusskeemi- 
dele: tuleb õppida eristama 
suuremaid ja väiksemaid õhu
keeriseid, et mitte arvestada 
sama protsessi kaks korda.

Enamiku Euroopa riikide 
ilmateenistustel on olemas 
atmosfäärimudelid oma riigi 
ja lähiümbruse ilma ennusta
miseks. Väiksema ala mudel 
võimaldab anda ruumiliselt 
täpsemat prognoosi, kuid 
lühemaks ajaks (2-3 ööpäe
va) ning vajab globaalse mu
deli arvutusi modelleeritava

seks vahetatakse kogemusi 
ning kasutatakse vahetus- 
partneri tark- ja riistvara.

Kuivõrd NetFAM toetab 
nii kogenud kui ka noorte 
teadlaste liikumist, tõuseb 
sellest tulu nii meteoroloogias 
tehtavale tippteadusele kui ka 
kraadiõppele.

Lisainfo: http://hirlam .fm i. 
fi/NetFAM.

töö akadeemilisi ressursse.
Kavas on osaleda rahvus

vahelistes koostööprojektides, 
korraldada ühiseid konve
rentse, koolitusprogramme ja 
muid üritusi.

antiik»
tud eesti kunstnike looma- 
skulptuure, antiigiteemalisi 
ja loomapiltidega gravüüre 
ning loomadega gemmi- ja 
mündivalandeid. Täienduseks 
on muuseumi püsieksposit
sioonis olevad antiiksete ju 
malate kujud.

Näituse kuraatorid on Külli 
Valkja Jaanika Tiisvend.

Eksponaat «Herakles hirvega» (koopia) on pärit kunsti
muuseumi oma kogudest. e rg i p rom m ik

Arutelud jätkusuutlikust Eestist Koostöömemorandum

Kogumisvõistlus «Naisena ülikoolis»

Mis on NetFAM?

mailto:riina@erm.ee
mailto:riina@erm.ee
mailto:kristel@erm.ee
http://hirlam.fmi


11. veebruar 2005 UNIVERSITAS TARTUENSIS 3

Tartu Ülikooli 
rahvusvahelistumisest
E n e -M a rg it  T iit
emeriitprof

TU P R OF E SS OR I TE
v i  i i d i c

Kross on 
enam kui Kross

Jaan Kross 2003. aastal ülikooli ajaloo muuseumis oma 
raamatu «Omaeluloolisus ja alltekst» esitlusel, a n d re s  te n n u s

Jaan Krossi tulevikukuulutuses pole 
õõnsat prohvetlikkust. Sellesse on sisse 
arvestatud ka minevikukogemus, selle pai
ned, kaotused, häbid ja  lootused. Krossi 
maailm koosneb tõepoolest jagamatutest 
tervikutest, mida ühendab seesmine vaim
ne faktor -  eetos.

TÜ professorite klubi kor
raldas jaanuaris klubiõhtu 
ülikooli rahvusvahelistumi
sest.

Eestkõneleja oli rektor prof 
Jaak Aaviksoo.

Enam kui kahetunnises 
arutelus said paljud küsimu
sed vastuse, kuid kindlasti 
jäi osa tekkinud mõtteid 
ajapuudusel välja ütlemata. 
Järgnevalt mõned täiendavad 
mõtted trükisõnas klubiõhtu 
järelfoorumil.

On väljaspool kahtlust, et 
tänapäeval peab teadusüli- 
kool paiknema globaalses 
teadusruumis ja seetõttu 
olema igas mõttes rahvus
vaheline -  nii tudengite kui 
ka õppejõudude suhtluse ning 
vahetuse, ideede ja publikat
sioonide leviku, ühistööde ja 
projektide mõttes.

Samal ajal moodustab Tar
tu Ülikool osa -  ja teatavas 
mõttes kõige tähtsama osa -  
Eesti haridussüsteemist, mille 
eesmärk on taastoota vaimu- 
ja tööjõudu Eesti ühiskonna 
jaoks.

Haritlaskonna kasvatamine

Ülikooli ajaloos on olnud 
mitmesuguseid aegu -  XIX 
sajandi II poolel oli ülikool 
rahvusvaheline Euroopa 
tippülikool, kuid tema roll 
maarahva harimises oli 
marginaalne. Seevastu Eesti 
Vabariigi Tartu Ülikool kaotas 
olulise osa oma rahvusvaheli
susest, kuid andis erakordselt 
suure panuse iseseisva eesti 
haritlaskonna kasvatamisele 
ja kujundamisele.

Tartu Ülikooli rahvusva
helistumisel peaks sihifunkt- 
sioon olema mitte üksnes 
ülikooli areng (nt kuulumine 
Euroopa 100 parima hulka), 
vaid ka ülikooli kasulikkus 
Eesti ühiskonnale, tema osa 
Eesti haridussüsteemis. Ta
sakaalustatud arengu puhul

Ajakirja Akadeemia kaastöö 
auhinna socia lia  valdkon
nas sai etnoloogia teadur 
Indrek Jääts.

Aasta parimaks sotsiaal
teaduslikuks kaastööks hin
natud artikkel «Sotsialistlik 
põllumajandus: Varane
kolhoosiaeg Oisu piirkonnas 
Järvamaal» (nr 1 ja 2) käsit
les kolhoosiaega diferent
seeritumalt, kui seda teeb 
tavapärane taasiseseisvumis
järgne ajalugu.

Jäätsi peamiseks uurimis
valdkonnaks on etnilised

TÜ P R OF E SS OR I TE  
KLUBIS

Neljapäeval, 17. veebrua
ril kl 18 on vana kohvi
ku rõdusaalis kohtumi
ne riigikogu spiikri prof 
Ene Ergmaga.

Kõik TÜ professorid on 
oodatud!

pole need eesmärgid vastu
olulised, kuid rahvusvahe
listumise eelisarendamise 
korral tuleb selgitada rida 
küsimusi.

Küsimusi on palju

Missugust kasu toob Eesti 
üliõpilastele välisüliõpilaste 
õppimine Tartu Ülikoolis ja 
kui suur oleks nende opti
maalne osakaal? Kui suure 
osa peaksid moodustama 
välisõppejõud? Kuidas peaks 
toimuma välisõppejõudude 
valik, et vältida seiklejaid ja 
oma kodumaal (mujal) läbi- 
kukkunuid? Kui suures osas 
peaks ülikooli õppekeel olema 
eesti keel ja missuguses ulatu
ses (missuguses astmes) võiks 
kasutada mingit muud keelt? 
Kas see peaks olema tingima
ta inglise keel või oleks mõel
dav ka mingi muu keel (saksa, 
vene, prantsuse) -  mõeldud 
on mittefiloloogilisi aineid? 
Kas Tartu Ülikoolis võiksid 
(taas) tekkida mingid muu
keelsed teadlasterühmad/ 
kollektiivid. Missugune oleks 
nende mõju ja kui suur võiks/ 
peaks olema osakaal?

Võib arvata, et massiline 
haritlaste (kraadiga teaduri
te) ettevalmistamine mingi 
teise (sh eriti Aasia) riigi telli
musel võib küll olla üsna hea 
äriprojekt (ja võib olla heas 
kooskõlas Eesti majanduskont- 
septsiooniga «teadmismahuka 
tootmise» mõttes), kuid see ei 
saa olla Tartu Ülikooli -  Eesti 
rahvusliku universitas'e roll, 
kelle ülim eesmärk on siiski 
olla rahvusliku intelligentsi 
kujundajaks.

protsessid ja rahvuslus Ida- 
Euroopas, põhjalikumalt on ta 
tegelenud setude ja komidega.

Humaniora kaastööauhind 
anti TÜ doktorandile Liina 
Lukasele artikli «Läbielatud 
ruum?: Lisandus baltisaksa 
kirjandusloo uurimisse» (nr 
3) eest.

Äramärgitute hulgas olid 
ülikoolist veel Piret Kuusk ja 
Leonid Stolovitš, Kaarel Piiri
mäe, Rein Ahas, Jüri Roosaa
re, Anneli Uusküla, Siiri Silm, 
Renata Sõukand, Ain Raal ja 
Leo Luks.

Rein  Ve idem ann
eesti kirjanduse prof

Oma eluajal klassikuteks 
kujunenud suurte kirjanike 
üheks olemustunnuseks on 
see, et nad läbi iseendaks 
jäämise väljuvad samas 
oma pärisnimelisusest, 
muutudes üldmõisteks, 
tõustes sümboli tasandile.

Moodsas keeles väljendu
des: kirjanikust saab tema
nimeline brand.

19. veebruaril 85. sünni
päevaga nestori-ikka jõudnud 
Tartu Ülikooli audoktor Jaan 
Kross ongi just seesugune 
kirjanik.

Nii nagu räägime Vildest, 
Tuglasest, Tammsaarest, kes 
kõik kujutavad endast eesti 
kirjanduskaanoni piilareid, 
nii võib näha seesugust piila- 
rit Krossiski.

Ent pärisnimest väljumine, 
enese märgiline ületamine ei 
piirdu üksnes kirjandusruu- 
miga. Eesti ühiskonnast kõne- 
lemiselgi on ju ikka ja jälle 
tarvitatud «vildelikku sot- 
siaalkriitilisust», «tuglaslikku 
viimistletust», «tammsaare
likku skepsist», «krossilikku 
kompromissi».

Kõik need osutavad teatud 
diskursusele, millele oma 
kindla iseloomu on andnud 
just need kirjanikud. Nad 
kannavad endas institutsio
naalsust, korraldavat alget, 
juhtmõttelisust.

Nende looming ei ole seega 
ainult kirjanduslikus konteks
tis käsitletav, vaid üks osa 
kogu rahva ajaloost ja täna
sest elust.

Krossi kirjanduslik kirik

Jaan Kross on oma ande ja 
pool sajandit kestnud kirjan
dusliku tööga (on ta ju enda 
kohtagi kusagil möödaminnes 
muheledes tunnistanud, et on 
korralik «kirjanduslik tööho
bune») ehitanud kiriku, milles 
ta ise on kirikupea, jutlustaja, 
koguduse vanem ja samas ka 
alandlik, kuid eneseväärikust 
hindav kuulaja.

Krossi loomingus on selge 
sakraalne mõõde. Tema proo
sa keskmes olevates Eestiga 
seotud ajaloolistes tegelastes 
ja eesti enda kultuuriheeros
tes vaatab vastu nii Hiiobi 
kannatusi kui Joona imelise 
pääsemisega kaasnevat koge
must. Timotheus von Bocki 
dilemma Krossi kuulsaimas 
romaanis «Keisri hull» (tõe 
kuulutamine valitsejale on 
ühtaegu truuduse kinnitus ja 
selle murdmine) meenutab 
mulle Juuda eksistentsiaalset 
probleemi: lihtsustavalt võib 
ju öelda, et Juudas reetis oma 
õpetaja ja juhi, aga samal 
ajal oli «reetmine» Kristuse 
jumaliku päritolu tõestuseks 
vajalik (ettemääratud). Nii 
paradoksaalne kui see ka 
tundub, reetmine oli ilmutuse 
kõrval jumaliku tõe tõestami
se üks argumentidest.

Jaan Krossi ajalookirjutuses 
ongi kaks keset, mõlemad 
taandatavad problemaa
tikale, millega tegeldakse 
Piibliski. Esiteks on selleks 
elukogemuse, sellest «destil
leeritud» teadmise ja kõike 
seda omakorda raamiva usu 
(veendumuse) vahekord, mis 
avaldub tihti eetilises konflik
tis. Selle konflikti ületamine 
käib Krossi loomingus kuul
sa «krossiliku kompromissi»

kaudu, mille lõpus on üldise 
hüve nimel oma veendumuste 
tõstmine sinnapoole «head ja 
kurja» ning (kokku)leplikkus 
(«Pöördtoolitund»).

Teiseks iseloomustab Krossi 
ajalookirjutust laiemalt võttes 
sama probleem, mille ees 
seisis Loti naine. Minevikku 
(selja taha) vaatamiseta pole 
võimalik kujutleda tulevikku. 
Samas võib minevikuteadmi- 
ne olla halvav.

Kross lahendab selle prob
leemi nii, et tuleb õppida ela
ma koos «minevikuhalvatuse» 
või ajalooliste traumadega. 
Inimese suurust mõõdetakse 
sellega, kuidas ta saab hak
kama «hävimatu reaalsusega» 
(Krossi enda väljend), mida ta 
sellest õpib ja mida teistele 
pärandab.

Jaan Krossi «futuurium»

Krossi hilisloomingu täht
teose «Paigallennu» ühe 
peategelase Ullo Paeranna 
viimane sõna oli «futuurium», 
mis tähistas jutustaja (Krossi 
autofiktsioon) viimsel külas
käigul haiglasse Paeranna 
juurde talle taskusse poeta
tud Paeranna päevikut, aga 
ka «keemilist asjaolu», mis 
paneb kogu mineviku ühel 
hetkel plahvatama, «...kõik,

mis on, pole iseendast mitte 
midagi ning omandab tähen
duse -  kui üldse, siis üksnes 
ettevalmistusena millelegi 
alles järgnevale», ütleb Kross 
«Wikmani poistes». Järelikult 
see, mida kadunud aeg meile 
pärandab, on aimused. Meie 
asi on neis aimustes selgus 
luua ja nende varal oma aja- 
suhe kujundada.

Jaan Kross astus eesti kir
jandusse Tuleviku kuulutaja
na. Kuid tema kuulutuses pole 
õõnsat prohvetlikkust. Krossi 
tulevikukujutlus on holistlik, 
mis tähendab, et sellesse on 
sisse arvestatud ka mineviku
kogemus, selle pained, kaotu
sed, häbid ja lootused. Jah, 
Krossi maailm koosneb tõe
poolest jagamatutest terviku
test, mida ühendab seesmine 
vaimne faktor -  eetos.

Krossi «futuurium» on kan
tud ettevaatlikust, tingimuste
ga ümbritsetud optimismist.

Selleks, et kellekski saada, 
tuleb kõigepealt harjutada 
ületama iseend. Ehk seesa
ma eestlastele üldistatult üle 
kandes: selleks et olla rahvas, 
tuleb püüda olla rohkem kui 
rahvas.

See ongi Jaan Krossi (ja 
enam kui Krossi) sõnum mei
le kõigile.

UUDISED

Riiklikud
kultuuripreem iad
Pikaajalise väljapaistva loo
mingulise tegevuse eest on 
preemiakandidaadiks esitatu
te seas ka TÜ prof, prorektor 
Jaak Kangilaski; kirjanik, TÜ 
audoktor Jaan Kross ning kir
janik, lavastaja ja TÜ 2005. a 
vabade kunstide prof Mati Unt.

Professoriks valiti 
Helje Kaldaru
TÜ nõukogu valis mikroöko
noomika professoriks rahva
majanduse instituudi mikro
ökonoomika õppetooli hoidja, 
dots Helje Kaldaru (pildil).

Kaldaru on lõpetanud ma
jandusteaduskonna kübernee
tika eriala cum laude 1973. 
1982 sai majandusteaduste 
kandidaadiks. Töötanud TÜs 
selle lõpetamisest alates, 
1985. aastast dotsendina. On 
olnud majandusinformaatika 
ja -modelleerimise instituudi 
juhataja, majandusteooria 
õppetooli hoidja, 1996. aas
tast õppeprodekaan.

Uurimisvaldkonnad on 
majandus subjekti sotsiaalma
jandusliku arengu kompleks- 
analüüs, tervise ja tervishoiu 
ökonoomika jm. On 8 mono
graafia autor või kaasautor.

Ta on Eesti Statistikaseltsi 
asutajaliige, Pärnu kolledži 
nõukogu liige ning kauaaegne 
TÜ nõukogu õppekomisjoni 
liige jne.

Professoriks valiti 
Raul Eamets
TÜ nõukogu valis makroöko
noomika professoriks rahva
majanduse instituudi ma
jandusteooria dotsendi Raul 
Eametsa (pildil).

Eamets lõpetas õigusteadus
konna 1987, majandusteaduste 
magistriks sai 1993 ja filosoo
fiadoktoriks majandusteaduse 
erialal 2001. Töötanud TÜs 
lõpetamisest alates, 2001. aas
tast dotsendina, 2004. aastast 
ka makroökonoomika õppetooli 
hoidjana. On teadusprodekaan.

Teadusvaldkonnad on töö- 
ökonoomika, sh tööpoliitika 
ja -puudus siirdemaades, töö
turu poliitika, ametiühingute 
roll siirdemaades jmt. Ta on 
välja töötanud majandusteoo
ria õppetooli arengukava.

Eamets on ka Euroopa 
kolledži nõukogu esimees ja 
Eesti Panga nõukogu liige. Oli 
2004. a Eesti teaduspreemia 
kandidaat.

Indrek Jäätsi ettekanne Akadeemia 2004. a kaastööauhin- 
dade kätteandmisel Tartu Kirjanduse Majas. a ija  sakova

Akadeemia kaastöö
auhind Indrek Jäätsile
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ÕNNI TLE ME

Rein Aule 60
14. veebruaril tähistab 60. 
sünnipäeva kehakultuuritea
duskonna treeninguõpetuse 
õppetooli õppejõud Rein Aule.

Aule lõpetas kehakultuuri
teaduskonna 1970 ja asus 
tööle kergejõustiku kateed
risse. Tänuväärne on olnud 
juubilari mahukas tegevus 
õppetöö korraldamisel ja 
treeningute juhendamisel 
ning õpetamise metoodika 
täiustamisel. Ta on paljude 
teaduslik-metoodiliste artikli
te autor, mis on ilmunud nii 
vabariiklikes kui ka rahvus
vahelistes väljaannetes.

Silmapaistev on Aule tege
vus ülikooli, Tartu linna ja 
vabariiklikel kergejõustiku
võistlustel peakohtuniku, 
rahvuskategooria A kohtuni
ku, võistluste informaatori, 
statistikuna iga-aastaste ker
gejõustiku edetabelite koos
tajana jne.

Tema õpilased on olnud 
tuntud kergejõustiklased K. 
Külv, T. Moorast, A. Tammert

(jun), L. Vahter, S. Kõnn-Aule jt.
Nõudlikkus ja täpsus õppe

töös ning treeningutes, otse
kohesus ja kriitilisus puuduste 
suhtes ühelt poolt, teisalt 
äärmine osavõtlikkus ja abi
valmidus on pälvinud õpilaste 
ja kolleegide tunnustuse.

Energiat ja jaksu edaspidi
seks!

Kolleegid kehakultuuritea
duskonnast ja spordiklubist

ÕNNITLEME

Tiit Roosmaa 50
14. veebruaril saab 50-aasta- 
seks matemaatika-informaa- 
tikateaduskonna prodekaan, 
arvutiteaduse instituudi 
juhataja ja keeletehnoloogia 
dotsent Tiit Roosmaa.

Ülikooliga on juubilari elu 
olnud seotud 1973. aastast, 
kui ta pärast Tallinna 2. Kesk
kooli füüsika-matemaatika 
eriklassi lõpetamist astus 
matemaatika erialale.

Ülikoolis õppides hakkas 
ta huvi tundma loomuliku 
keele arvutitöötluse vastu 
ning pärast lõpetamist 1978 
suunati ta tööle tollasesse te
hisintellekti laborisse.

1984. aastast asus ta tööle 
programmeerimise kateedri 
assistendina. 1987 kaitstud 
tehnikakandidaadi dissertat
sioon käsitles eestikeelse teks
ti mõistmise modelleerimist 
arvutil. Viimastel aastatel on 
ta uurinud eesti keele süntak- 
sianalüüsi automatiseerimist.

Üliõpilastele loeb ta prae
gu kursusi nii filosoofiatea
duskonna arvutilingvistika 
eriala kui ka matemaatika- 
in fo rm a a tik a te a d u sk o n n a  
üliõpilastele, sh matemaatikat 
lingvistidele, keeletehnoloo
giat, tehisintellekti.

Juubilari administratiivsete

kohustuste hulk on aukartust
äratav ja kõigega on ta silma
paistvalt hästi toime tulnud: 
prodekaan (järjepidevalt 1989. 
aastast), arvutiteaduse instituu
di juhataja alates 2003, Tiigri- 
ülikooli programminõukogu 
liige alates 2002 jpm.

Roosmaa on suurepärane 
organisaator ja kindlakäeline, 
kuid samas kaaslasi arvestav 
ja hoidev juht. Alati korrektne 
ja kohusetundlik, eeldab ta 
sedasama ka kolleegidelt.

Õnnitleme ja soovime, et 
ikka jätkuks jõudu, energiat 
ja saavutusi mitmel rindel!

Kolleegid matemaatika- 
informaatikateaduskonnast

ÕNNI TLEME

70

Lembit Pung, emeriitprofes- 
sor -  13. veebruar

60

Rein Aule, õpetaja -  14. 
veebruar

50

Maret Konson, referent -  12. 
veebruar
Tiit Roosmaa, dotsent, insti
tuudi juhataja, prodekaan -
14. veebruar
Eve Kikas, professor -  15. 
veebruar
Tiina Alamäe, dotsent -  17. 
veebruar

45

Kersti Pärna, vanemassistent -
15. veebruar
Maarja Lõhmus, dotsent -
16. veebruar

40

Maris Rattas, teadur -  17. 
veebruar

35

Priit Väljamäe, lektor -  17. 
veebruar

25

Elar Põldvere, spetsialist -
13. veebruar

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-211, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

R AH VU S VA HE L IN E  KOLLOKVIUM

J a a n  K r o s s  8 5
16. veebruaril TÜ aulas

Kollokviumit juhatab Ülo Tuulik
11 Rektor prof Jaak Aaviksoo avab kollokviumi

Rein Veidemann -  «Mees Genuast Jaan Krossi luules» 
Jouko Vanhanen -  «Kui minult küsitaks, mis mees on 
Jaan Kross»
Henning von Wistinghausen -  «Mõningaid tahke 
Eduard von Keyserlingi elus ja romaanides»
Tiina Kirss -  «Teekonnad ja teekondlased Jaan Krossi 
proosas»
Märt Rask -  «Jaan Kross -  sild iuridica ja kirjanduse 
vahel»

12.30 Kohvipaus
13 Maima Grlnberga -  «Kas Krossi Lätis tuntakse?»

Richard Villems -  «Teadlase põhjalikkus, kunstniku 
sugestiivsus»
Janika Kronberg -  «Jaan Krossi kodanikuõpetus»

14.15 Juubilari tervitab Tartu linnapea Laine Jänes

Kollokviumil sünkroontõlge eesti, inglise ja soome keelde.

E T T E K A N D E P A E V

« P a u l  A r i s t e  1 0 0 »
17. veebruaril kl 14 Eesti Kirjandusmuuseumis 

Ettekanded
Ergo-Hart Västrik -  «Rahvausundi kirjeldamine Paul Ariste 
vadja välitööpäevikutes»
Ada Ambus -«Vaateid vadjalaste ajaloole»
Leili Punga -  «Paul Ariste käsikirjakogust EKLAs»
Nikolai Kuznetsov -  «Paul Ariste komi rahvaluule kogujana»

Korraldaja Akadeemiline Rahvaluule Selts.
Info: Risto Järv, tel 737 6214, risto@folklore.ee; Liina 
Saarlo 737 7736, liina@folklore.ee; Kristi Salve 737 7746, 
kristi@folklore. ee.

Ta r tu  Ülikool
TÜ võtab
TÜ Narva Kolledžisse tööle

raamatukogu juhataja,
kelle ülesanne on kolledži raamatukogu juhtimine ja 
arendamine.

Edukal kandidaadil on:

• raamatukogunduse või infoteaduse alane kõrgharidus
• hea analüüsi-, algatus- ja korraldusvõime
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus
• väga hea eesti ning hea vene ja inglise keele oskus
• hea arvutioskus
• head raamatukogunduslikud teadmised 

Pakume:

• arenemis- ja õppimisvõimalust
• huvitavat ja mitmekeelset töökeskkonda
• elamispinda Narvas

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja 
elulookirjeldus hiljemalt 17. veebruaril e-postiga või 
paberkandjal TÜ Narva Kolledžisse (college@narva.ut.ee, 
Kerese 14, 20304 Narva).
Info: www.ut.ee/konkurssja tel 514 0473 või 
jaanus.villiko@ut.ee.

SUVINE TOO ÜLI ÕPI LA ST EL E!

WORK & TRAVEL USA

Võimalus teenida raha ja täiendada keeleoskust.
Legaalne töö 2 -4  kuuks ning 30 päeva reisimiseks.
Töö puhkekorraldusfirm ades (ettekandjana, müüjana, ko
ristajana, administraatorina) igal pool USAs.

Info ja registreerim ine: AS Dialoog (www.dialoog.ee): 
Tartus: Turu 9, 730 4094, dia loog@ dialoog.ee, 
Tallinnas: Gonsiori 13-23, 662 0888, ta llinn@ dialoog.ee, 
Narvas: Kreenholmi 3, 356 0494, narva@ dialoog.ee.

ANTIIGITEATRI E TE ND US  P E T R A R C A S T

«Hinge killud»
ülikooli raamatukogu konverentsisaalis 16. veebruaril kl 12

Luuleetenduses kõlavad Francesco Petrarca lamburilaul 
«Parthenias», Homerose ja Vergiliuse värsid, filosoofilised 
mõtisklused Cicerolt 13.-15. sajandi muusika, laulude ja 
tantsude saatel.
Lavastaja Mari Murdvee, kunstnik Eve Valper, liikumine ja 
muusikaline kujundus Külli Kressa. Pillidel Annely Kuusk 
(plokkflöödid) ja Helena Valpeteris (fiidel). Petrarca osas 
Enn Lillemets. Osades Kaspar Koort, Tuuli Otsus, Veljo Run
nel, Maare-Marika Heinsoo, Ülle Niin, Andreas Kalkun, Külli 
Kressa, Eve Valper, Märt Männik.
Etendus kestab 45 min ja on tasuta.

TEATED
Bellnori Keeltekool pakub 16. 
veebruaril kl 16 TÜ raamatu
kogu konverentsisaalis tasuta 
seminari üliõpilastele töövõima
luste kohta Ameerikas, Iirimaal 
ja Inglismaal. Eelregistreerimine 
tel 740 2466, BELLNOR, Pikk 14,
II k, Tartu.
Info: www.bellnor.net, bellnor. 
tartu@online.ee, bellnor@online. 
ee, tel 660 9606.

16. veebruaril kl 18 esineb Lõu- 
na-Eesti keskuse jututares Kait 
Tamra, kes esitab oma laule ja 
räägib endast kui võrukesest. 
Keskus asub Lossi 38 (vana 
anatoomikum).
Info: Mari Mets, tel 737 5422.

Reedel, 18. veebruaril algab 
FLLE.00.001 Lõunaeesti keel I
(2AP), õpetab Sulev Iva. 
Tutvutakse Lõuna-Eesti keeleli
se kujunemisega, võetakse läbi 
võru grammatika olulisemad 
jooned, harjutatakse häälda
mist, lugemist ja kirjutamist. 
Kursus on eriti soovitatav neile, 
kes kavatsevad suvel Võrumaale 
murdepraktikale minna. Loen
gud toimuvad reedeti ph 244, kl
8.30-10.
Info: Mari Mets, tel 737 5422.

KAITSMISED
16. veebruaril toimub koolikor
ralduse magistriprojektide kaits
mine pedagoogika osakonnas 
Ülikooli 16-102:
kl 14 Ana Valdmann «Inimese
õpetuse eesmärgid ja võimalu
sed Tartu Kommertsgümnaa
siumis». Juhendaja Inger Kraav. 
Oponent Kristi Kõiv; 
kl 15 Marika Ivand «Meeskon
natöö koolis». Juhendaja Jüri 
Ginter. Oponent Heiki Krips.

16. veebruaril toimub magistri
tööde kaitsmine germaani- 
romaani filoloogia osakonnas 
Paabelis ruum 103: 
kl 16 Virge Lahe «Kirjastami
ne kui empiirilise kirjandus- 
sotsioloogia uurimisobjekte. 
Turu-uuring saksakeelse tõlke
kirjanduse kirjastamise kohta 
1990ndatel aastatel Eestis». 
Juhedaja Karl Lepa, filol-knd. 
Oponent Helgi Andersson, MA; 
kl 17 Katri Sirkel «Inglise džen- 
telmeni erinevaid aspekte Jane 
Austeni romaanides «Mõistus 
ja tunded», «Mansfield Park» ja 
«Veenmine»». Juhendaja Pilvi 
Rajamäe. Oponent dots Reet 
Sool.

22. veebruaril toimub magistri
tööde kaitsmine õigusteadus
konnas:
kl 10.15 Nele Parrest «Menet- 
lus- ja vormivigade õiguslikud 
tagajärjed haldusmenetluses». 
Juhendaja prof Kalle Merusk. 
Oponent Ivo Pilving, LLM; 
kl 11.15 Indrek Parrest «Lepin- 
gueelne teatamiskohustus. Le- 
pingueelse teatamiskohustuse 
funktsioonid, piiritlemise prob
leemid ja rikkumise tagajärjed». 
Juhendaja dots Irene Kull. Opo-

KURSUSED
15. veebruaril algab kursus 
«Ladina keel edasijõudnutele»,
FLGR.02.413 (2 AP, A). Lektor 
Maria-Kristiina Lotman. Ülikooli
17-114, T kl 16-18. Eesmärk 
on anda süvendatud teadmisi 
ladina keele morfoloogiast ja 
süntaksist. Loetakse ladina 
autorite tekste, tehakse nii keele
ajaloolisi kui kultuurilisi ekskurs
se. Kursus on mõeldud eelkõige 
humanitaarerialade üliõpilastele. 
Eeldusaine: ladina keele algkur
sus. Kohustuslik loengumaterjal: 
Anne Lill; Maria Kanter; Merike 
Ristikivi. 2004. «Studia Latina: 
ladina keele õpik humanitaar
erialade üliõpilastele». Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus.

21. veebruaril algab filosoofia- 
kursus «Loomade kohtlemise 
eetika: T. Regani vaadete ref- 
lektsioon», FLFI.02.099 (2 AP). 
Assistent Külli Keerus. Kursusele 
on oodatud huvilised kõigilt eri
aladelt. Põhirõhk on iseseisval 
tööl (T. Regan «The Case for 
Animal Rights», 1983). Piisava 
hulga huviliste korral peetakse ka

seminare. Info: www.ut.ee/eetika 
keskus/?est/uudised. Registree
ruda hiljemalt 18. veebruariks 
või teatada kulli.keerus@ut.ee. 
Esimene kohtumine: 21. veebr, 
kl 16, Ülikooli 7 II k.

3. märtsil algab prantsuse filo
loogia osakonnas ingliskeelne 
loeng «Prantsuse semiooti
kud», FLGR.02.408 (2 AP, A). 
Lektor prof Stefano Montes. 
Ülikooli 17-209, N kl 16-18. Re
gistreerida saab ÕISis. Arutle
takse peamiselt A.-J. Greimasi jt 
Prantsuse koolkonna tähtsama
te autorite tööde üle, räägitakse 
paralleelist Ameerika ja Prant
suse antropoloogia vahel ning 
Ricoeuri ja Greimasi vaidlusest.

n jn n s a in E E B i
Korp! Vironia ootab akadee
miliselt organiseerumata eesti 
meesüliõpilasi oma külalisõhtu
tele 11. ja 17. veebruaril ning 1. 
märtsil kl 20.15 meie konvendi- 
korteris Lai 30. Riietus korrektne. 
Info: www.vironia.ee.

Tartu vanim korporatsioon 
Fraternitas Estica ootab to
redast üliõpilaselust huvitatud 
noormehi oma külalisõhtule
16. veebruaril kl 20. Asukohaks 
Vanemuise 54 ja riietus so
liidne. Tule ise ja võta sõbergi 
kaasa! Täpsem info: 5663 2536, 
www.estica.ee.

Korp! Sakala ootab oma külalis
õhtutele akadeemiliselt organi
seerumata meestudengeid, kes 
tunnevad huvi aktiivse üliõpilas
elu vastu.
Meie külalisõhtud Tartus Veski 
69 toimuvad neljapäeval 17. 
veebruaril ning reedel, 25. 
veebruaril. Õhtute algus kl 21.15. 
Riietus -  tume ülikond.

Armas naistudeng! Ootame Sind 
rõõmuga Eesti Naisüliõpilaste 
Seltsi kevadsemestri külalis
õhtutele 17. ja 22. veebruaril kl 
19 Riia 13-33.

Korp! India kevadsemestri 
külalisõhtud toimuvad meie 
konvendis Tähtvere 4 (II k) 16. 
ja 28. veebruaril ning 2. märtsil kl
19. Tule meiega tutvuma ja võta 
sõber ka kaasa!

LOENGUD
15.-18. veebruarini peab etno
loogia õppetoolis loenguid Turu 
Ülikooli õppejõud Hanneleena 
Savolainen teemal «The ‘New 
Museology’ Movement, 
Ecomuseums and Community 
Museums». Loengud toimuvad 
15.02 kl 14.15 Lossi 3-217, 16. 
veebr kl 14-15 Lossi 3-406 ja 18. 
veebr kl 12.15 Lossi 3-215. Kõik 
huvilised on oodatud, samuti 
on võimalus saada ainepunkte. 
Info: Reet Ruusmann, tel 737 
5654, reet.ruusmann@ut.ee.

16. veebruaril kl 16.15 toimub 
Lossi 3-406 Õpetatud Eesti 
Seltsi järgmine ettekande
koosolek. Esineb Jüri Kivimäe 
«Arved Taube ja Hans Kruus. 
Eesti-saksa vahekorrast 1930. 
aastate ajalookirjutuses». Koos
oleku eel ÕES aastaraamatute 
suur soodusmüük!

17. veebruaril kl 18 toimub Õi
gusinstituudi I korruse saalis 
(Tallinn, Kaarli pst 3) avalik 
loeng «Autoriõiguse problee
mid liitumisel Euroopa Liidu
ga». Esineb TÜ Õigusinstituudi 
õppejõud prof Heiki Pisuke.

Töö välismaal tudengitele 
rahvusvaheliste program
mide raames Work&Travel 
ja Internship Ameerikas. 
BELLNOR, Tartu, Pikk 14, 
2 korrus. Tel 740 2466, 
be lln o r.ta rtu@ on lin e .ee , 
www.bellnor.net.

UT TOIMETUS TEATAB
Toimetus palub kõik 25. veeb
ruaril ilmuva UT kaastööd ära 
saata juba neljapäeval, 17. 
veebruaril (peame ajalehe 
päeva võrra varem valmis 
tegema, kuna 24. veebr on rii
gipüha). Infot võib saata veel 
ka teisipäeval, 22. veebruaril.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:risto@folklore.ee
mailto:liina@folklore.ee
mailto:college@narva.ut.ee
http://www.ut.ee/konkurssja
mailto:jaanus.villiko@ut.ee
http://www.dialoog.ee
mailto:dialoog@dialoog.ee
mailto:tallinn@dialoog.ee
mailto:narva@dialoog.ee
http://www.bellnor.net
mailto:tartu@online.ee
http://www.ut.ee/eetika
mailto:kulli.keerus@ut.ee
http://www.vironia.ee
http://www.estica.ee
mailto:reet.ruusmann@ut.ee
mailto:bellnor.tartu@online.ee
http://www.bellnor.net
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Eesti Vabariigi teaduspreemiate 
laureaadid Tartu Ülikoolis

Ilmar Koppel. Ants Lõhmus. Jaanus Harro.

Maia Kivisaar. Rünno Lõhmus. Jüri Allik.

Pikaajalise tulemusliku 
teadus- ja arendustöö 
eest pälvis 300 000 krooni 
suuruse riigi teaduspree
mia Eesti TA akadeemik, 
keemia ja materjaliteaduse 
tippkeskuse juhataja, era
korraline prof, keemiadok- 
tor Ilmar Koppel.

Eelmise nelja aasta jook
sul valminud ja avaldatud 
parimate teadustööde eest 
said 150 000 krooni suuruse 
riigi teaduspreemia järgmi
sed teadlased.

Keemia ja 
molekulaarbioloogia

Molekulaar- ja rakubio
loogia instituudi geneetika 
õppetooli dotsent Maia 
Kivisaar (PhD) uurimuste 
tsükli eest «Bakterigenoomi 
m utagenees-adaptatsiooni- 
mehhanism keskkonna stres
si tingimustes».

Tehnikateadused

TTÜ prorektor, materjali- 
tehnika instituudi professor 
Jakob Kübarsepp (kollektiivi 
juht), TÜ füüsika instituudi 
madalate temperatuuride

labori juhataja, vanemtea
dur, füüsika-matemaatika- 
kandidaat Ants Lõhmus, 
TTÜ materjalitehnika ins
tituudi vanemteadur Irina 
Hussainova ja TÜ füüsika 
instituudi erakorraline tea
dur, PhD Rünno Lõhmus 
tööde tsükli eest «Mikro- ja 
nanotehnoloogiliste uuri
mismeetodite arendamine 
tööstuslike materjalide 
väljatöötamiseks».

Arstiteadus

Eesti käitumis- ja tervise- 
teaduste keskuse juhataja, 
psühhofüsioloogia profes
sor, meditsiinidoktor Jaanus 
Harro afektide neurobioloo- 
gilise regulatsiooni alaste 
uurimistööde eest.

Sotsiaalteadused

Psühholoogia osakonna 
juhataja, eksperimentaal
psühholoogia professor, SA 
Eesti Teadusfond nõukogu 
esimees, PhD Jüri Allik 
eksperimentaal-, sotsiaal- 
ja  isiksusepsühholoogiliste 
uurimistööde eest.

• •

Tartu Ülikool tunnustab 
oma liikmeid aumärgiga
Tunnustan eriti heade töö- 
saavutuste eest ning seo
ses vabariigi aastapäevaga 
Tartu Ülikooli aumärgiga 
alljärgnevaid isikuid: 

usuteaduskonna prof Kalle 
Kasemaa, 

õigusteaduskonna arendus
projektide juht Peep Pruks, 

arstiteaduskonna dots 
Tõnis Karki, 

arstiteaduskonna dots And
res Soosaar, 

arstiteaduskonna sekretär 
Lehte Põder, 

filosoofiateaduskonna prof 
Ljubov Kisseljova,

filosoofiateaduskonna assis
tent Sirje Rammo, 

bioloogia-geograafiateadus- 
konna dots Tiina Alamäe, 

b io loog ia -geograafia tea- 
duskonna peavarahoidja Avo 
Roosma,

bioloogia-geograafiateadus- 
konna õppekorralduse spet
sialist Janika Ruusmaa,

füüsika-keem iateaduskon- 
na dots Matti Laan, 

õpetajate seminari direktor 
Toomas Kink,

kehakultuuriteaduskonna 
erakorraline dots Jaan Loko, 

majandusteaduskonna prof 
Helje Kaldaru, 

majandusteaduskonna prof 
Urmas Varblane, 

matemaatika-informaatika- 
teaduskonna dots Tiit Roos-

prof
maa,

sotsiaalteaduskonna 
Peeter Vihalemm, 

sotsiaalteaduskonna dots 
Olev Must, 

sotsiaalteaduskonna info
tehnoloogia peaspetsialist 
Tiit Mogom, 

õppe- ja üliõpilasosakonna 
tasemeõppetalituse juhataja 
Ülle Hendrikson, 

õppe- ja üliõpilasosakonna 
avatud ülikooli talituse juha
taja Tiia Ristolainen, 

infotehnoloogia osakonna 
juhataja Olav Kiis,

haldusosakonna arvestus
talituse juhataja Erki Tamm, 

haldusdirektori assistent 
Katre Pirnipuu, 

raamatukogu referent Vil
ve Seiler, 

botaanikaaia aednik Tiiu 
Tõnson.

Akadeemik Jaak Aaviksoo
Rektor, professor

Aumärgid an
takse kätte Eesti 
Vabariigi kont
sertaktusel aulas 

kolmapäeval, 23. 
veebruaril.

16. veebruaril andis Tartu linnapea Laine Jänes ülikoolis toimunud rahvusvahelisel 
kollokviumil kirjanikule, TÜ vilistlasele, kunagisele õppejõule, audoktorile ja  vabade 
kunstide professorile (1998) Jaan Krossile tema 85. sünnipäeva puhul Tartu linna medali.

VARJE SOOTAK

F. J. W iedemanni 
auhinna, saab prof 
Haldur Õim
Riigi F. J. Wiedemanni kee- 
leauhind (100 000 krooni) 
määrati TÜ üldkeeleteaduse 
professorile Haldur Õimule.

Prof Õim pälvis keeleau- 
hinna pühendunud ja viljaka 
tegevuse eest eesti keele 
uurijana ja uurijate õpetajana 
ning mitmesuunalise keele- 
teaduskoolkonna loojana 
Tartu Ülikoolis. Samuti Eesti 
keeleteaduse rahvusvahelise 
kontaktpinna laiendajana, 
eesti keele arendamise stra
teegia ja eesti keeletehnoloo
gia riikliku programmi välja

töötaja ning keeleavalikkuse 
harijana.

Auhind antakse üle Eesti 
Vabariigi aastapäeval.

Presidendi rahva
luulepreem ia saab 
Merlin Lõiv
Homme annab president Ar
nold Rüütel kirjandusmuuseu
mis kätte presidendi 2004. a 
rahvaluulepreemia kirjanduse 
ja  rahvaluule 4. a üliõpilasele 
Merlin Lõivule.

Ta pälvis preemia Eesti Kait
seväe pärimuse kogumise eest.

Rahvaluule Arhiivi lae
kunud kaastööde põhjal on 
rahvaluulepreemia laureaat 
ka endine pedagoog Helgi 
Suluste Tartust.

Aktusel kirjandusmuuseu
mis austatakse ka teisi tubli
maid rahvaluule kogujaid.

T A N A  L E H E S

Programmipõhine 
õpe Tartu Ülikoolis
LK 2-3

Ärisimulatsiooni 
mäng tehnoloogia
instituudis
LK 3

1920. a veebruaris ni
metas Eesti Vabariigi 
Valitsus Tartu Ülikooli 
esimeseks rektoriks sise
haiguste professori Hein
rich Koppeli. Oli rektor
13. veebruarist 1920 kuni 
1. detsembrini 1928.

U U D I S E D

Eesti Vabariigi 
87. aastapäeva  
kontsertaktus
Kolmapäeval, 23.veebruaril kell 
12 aulas algava aktuse avab 
rektor prof Jaak Aaviksoo.

Prof Aadu Must peab loen
gu «Eesti rahva hariduseusk -  
kas pelgalt ainult ajalugu».

Seejärel antakse üle TÜ au
märgid.

Ülikooli tervitavad vabariigi 
aastapäeva puhul abilinnapea 
Sven Iiling ja üliõpilasesindu
se esimees Hannes Klaas.

TÜ kammerkoor esitab 
Eduard Tubina «Igatsuse» ja 
Tuudur Vettiku «Su põhjamaa 
päikese kullast». Aktuse lõpus 
annavad väikese kontserdi 
Teele Jõks (metsosopran) ja 
Piia Paemurru (klaver).

Narva kolledžil 
ilmub oma ajaleht
14. veebruaril ilmus Narva 
kolledži ajalehe «Dixi» esime
ne number.

Ajalehte toimetavate üliõpi
laste Diana Arhipova ja Darja 
Fedorenkova sõnul väljendab 
pealkiri uue lehe eesmärki: 
selles lehes on kõigil kolledži- 
pere liikmetel võimalus oma 
arvamust esitada. Ladinakeel
ses tõlkes tähendab väljend: 
olen kõnelnud.

Ajaleht on eelkõige üli
õpilastele ja üliõpilastest. 
Õppetöö kõrval kirjutatakse 
ka muudest kolledžielu tah
kudest. Esimeses lehenumbris 
on lood Narva kolledži uuest 
üliõpilasest Rootsi Lõvist, üli
õpilaste õppekomisjoni tööst, 
tuutoritest ja kolledži uutest 
traditsioonidest.

OAfLfJVE-KUSITLUS

Kas söögikohad ülikooli 
hoonetes on taskukohased?

Vastajaid: 482

Uus küsimus:
Kas programmipõhise õppe 

põhimõtted on arusaadavad? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Töörühm kinnitas 
semestri tegevuskava
T iia  R is to la in e n
õppe- ja üliõpilasosakonna 
avatud ülikooli talituse 
juhataja

Alates 1. septembrist min
nakse avatud ülikooli õppe
vormis vastavalt rektori 11. 
jaanuari 2005. a käskkirjale 
«Programmipõhise õppe
korralduse alused» üle 
programmipõhisele õppele.

Päevase õppe puhul raken
dub programmipõhine õppe
korraldus aasta hiljem.

Seoses programmipõhise 
õppe rakendamisega on õppe
prorektor kokku kutsunud 
töörühma, kuhu kuuluvad 
avatud ülikooli talituse ju 
hataja Tiia Ristolainen (töö
rühma juht), MJ prodekaan 
Helje Kaldaru, FK prodekaan 
Kalev Tarkpea, Euroopa 
kolledži asedirektor Katrin 
Olenko, õppeprorektori abi 
Toomas Liivamägi, õppe- ja 
üliõpilasosakonna taseme- 
õppetalituse juhataja Ülle 
Hendrikson, sama osakonna 
kvaliteeditalituse kvaliteedi- 
juht Pille Pikker, õppekava 
arenduse peaspetsialist Siret 
Rutiku, avatud ülikooli tali
tuse õppekorraldusspetsialist 
Kaja Karo ja sama talituse 
täienduskoolituse peaspetsia
listi kt Ülle Kesli.

Töörühm kogunes esimest

korda 2. veebruaril ning kinni
tas programmipõhise õppe ra
kendamise tegevuskava 2005. 
a kevadsemestriks. Peamiste 
ülesannetena püstitati põhi
mõtetes kokkuleppimine ja 
nendest ühtne arusaamine -  
kes on programmijuht, tema 
ülesanded ning vastutuse ula
tus. Programmipõhise õppe 
info levitamiseks toimuvad 
infotunnid. Teaduskondade ja 
kolledžite ülesanne on m äära
ta programmijuhid. Töötatak
se välja ja käivitatakse prog- 
rammijuhtide koolituskava 
ning korraldatakse reklaam 
otse sihtgruppidele.

Programmipõhise õppe 
rakendamist TÜs toetab ra
haliselt ka haridus- ja teadus- 
ministeerium, mis võimaldab 
tegelda just programmijuhti- 
de koolitamise, programmide 
turunduse ning kvaliteedi 
juhtimisega.

Kavas on ÕISi täiendava 
väljundmooduli loomine 
õppeandmete (sh õpetamise 
ja ainekursuste hindamise ta
gasiside) programmipõhiseks 
analüüsiks. Moodul on vajalik 
programmijuhtide töös, et 
võimaldada pidevalt kvalitee
ti hinnata. Oluline on ka töö
andjate esindajate kaasamine 
ekspertidena programmi
põhise õppe rakendamisel ja 
tulemuste analüüsil.

UT KUSIB

Kes on füüsika-keemiateadus- 
konnas õppekava kuraator?
Vastab füüsika-kee- 
m ia te a d u s k o n n a  
prodekaan, füüsika 
ja infotehnoloogia 
õppekavade kuraa
tor Kalev Tarkpea

Õppekava kuraator 
on inimene, kes on olnud juh
tivalt tegev vastava õppekava 
loomisel. Ta tunneb mingis 
lähenduses õpetatavat tervi
kuna ja on pädev algatama 
õppekava muutmist. Eelkõige 
tema otsusest lähtub ühe aine 
asendamine teisega varase
mate õpingute tunnustamisel. 
Samuti viib kuraator läbi õppe
kava akrediteerimist, korral
dab teavitustööd sihtgrupi hul
gas, peab kontakti vilistlaste 
ja vastava ala spetsialistidega 
avalikus sektoris, menetleb 
tudengite pretensioone õpe
tamise taseme kohta jne. See 
kõik on akadeemilisel ameti
kohal oleva inimese, mitte 
sekretäri töö. Eelkõige seda 
tööd peakski tulevikus tegema 
programmijuht.

Kuraatorid on määratud 
dekaani korraldusega. Min
git spetsiaalset lisatasu nad 
ei saa. Seega töötavad nad 
põhiliselt missioonitundest, 
millele aga ei saa turum ajan

duslikus ühiskonnas 
lõputult loota. Täpse
malt öeldes -  ei saa 
loota, et akadeemilist 
ametikohta täitev isik 
teeks ülalkirjeldatud 
suuremahulist tööd 

kaua ja  kvaliteetselt oma 
põhitöö kõrvalt.

Küsimus pole mitte niivõrd 
lisatasudes kui ühe inimese 
ajalise ressursi piiratuses. 
Kavandatav reform peaks 
eelkõige andma tulevastele 
programmijuhtidele sotsiaal
sed garantiid tagasipöördu
miseks oma akadeemilisele 
ametikohale. See tähendaks, 
et programmijuhina tööle 
asuva isiku tööleping tema 
valitaval akadeemilisel ameti
kohal peatatakse programmi 
juhtimise ajaks. Vaid sel juhul 
on võimalik programmijuhilt 
nõuda täielikku pühendumist 
tema vastutusrikkale tööle.

Selline lahendus ei pea 
olema kõigile teaduskonda
dele kohustuslik, olud võivad 
kohati erineda. Kuid võimalus 
tuleks luua. Julgen arvata, et 
kui programmijuhi garantiide 
probleemi ei lahendata, jääb 
kogu reform suuresti vaid 
paberile.

Keskkonnatehnoloogia 1. a üliõpilased Helen Maalinn ja Pi
ret Toonpere peavad programmijuhti vajalikuks, a ija  sakova
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Ülikool
programmipõhist õpet
Intervjuu rektor Jaak Aaviksoo ja õppeprorektor Tõnu Lehtsaarega
Aija  Sakova

M is o n  p r o g r a m m ip õ h i-  
n e  õ p p e k o r r a ld u s?

Tõnu Lehtsaar: Programm 
on terviklik haridusteenus, 
mille abil arendatakse, kor
raldatakse ja turustatakse 
õppekava. Oleme harjunud 
sellega, et õppekava on õpin
gute alusdokument. Kui asi 
paberil kirjas, siis on kava 
olemas. Programmipõhise 
õppekorraldusega taotletak
se, et õppekava poleks kitsalt 
institutsioonikeskne õpingute 
alusdokument, vaid moo
dustaks osapoolte (õppurid, 
tööandjad ja ülikool) vajadusi 
arvestava tegevuste komplek
si. Programmiga kaasnevad 
tugiteenused, nagu üliõpilaste 
majutuse, elamisloa taotlemi
se, raamatukogu kasutamise 
jne korraldamine. Kujundli
kult võiks öelda, et programm 
tagab tudengile igakülgsed 
olme- ja õppimistingimused.

S e lg ita g e  v e id i h a r id u s 
t e e n u s e  m õ is te t .

Jaak Aaviksoo: Mõistan, 
et paljudele tundub haridus
teenuse mõiste liialt utilitaar
ne. Aga heites siiski kõrvale 
eelarvamused, võiks öelda, 
et haridusteenus on ülikooli 
poolt hariduse omandamiseks 
loodavate tingimuste tervik. 
See haarab ideaalis endasse 
kõike: ülikooli sisseastumist, 
õppimist, elamistingimusi, 
eksamite sooritamist ja tööde 
kaitsmist, diplomi saamist 
ning lõpuks isegi esimesele 
töökohale asumist.

S e lg ita g e  p a lu n  p r o g 
r a m m ip õ h is e  õ p p e k o r 
r a ld u se  ta g a m a id . M iks  
s e d a  r a k e n d a ta k se ?

J. A.: Programmipõhise 
õppekorralduse eesmärk on 
tihendada ülikooli ja ühiskon
na ning üliõpilaste sidemeid 
ja muuta ülikool avatumaks. 
Tänane õpe ülikoolis põhineb 
eelkõige õppekavadel, mis 
kajastavad hariduse akadee
milise sisu poolt.

Tagasihoidlikult on aga 
korraldatud ülikooli suhted 
potentsiaalsete üliõpilastega si
sendi poolt vaadates ja tulevas
te tööandjatega väljundi poolt 
vaadates. Programmipõhise 
õppekorralduse eesmärk on 
koondada kõik ühe õppekava 
alusel toimuvad tegevused ühe 
nimetuse alla, nimetades seda 
õppeprogrammiks.

M is p e a k s  p r o g r a m m i
p õ h is e  õ p p e k o r r a ld u s e 
g a  m u u tu m a ?

J. A.: Ülikooli poolt pakutav 
haridus peab muutuma üli
õpilasele paremini omanda
tavaks ning tema ootustele 
vastavamaks, ühiskonnalähe- 
dasemaks. Ja kogu sellega 
seonduva tegevuse korraldus

Jaak Aaviksoo. Tõnu Lehtsaar. 2x v a r je  s o o ta k

J A A K  A A V I K S O O

Programmipõhise õppekorralduse eesmärk 
on tihendada ülikooli ja  ühiskonna ning 
üliõpilaste sidemeid.

T Õ N U  L E H T S A A R

Programm on terviklik haridusteenus, 
mille abil arendatakse, korraldatakse ja  
tutvustatakse õppekava.

ja kaasnev vastutus peaks 
muutuma konkreetsemaks.

K es o n  p ro g ra m m iju h t?  
M is o n  te m a  p ä d e v u s?

T. L.: Programmijuht on 
programmi vahetu korralda
ja. Tema põhiülesanded on 
õppetöö ja turundustegevuse 
korraldamine ning osapoolte 
nõustamine.

K as p r o g r a m m iju h t  o n  
s i i s  p ig e m  p r o g r a m m i  
id e o lo o g  v õ i in im e n e ,  
k e s  t e g e le b  p r o g r a m m i  
tu r u n d a m ise g a ?

J.A.: Ilmselt oleks õige 
vastata, et nii seda kui teist ja 
samal ajal vastupidi -  ei seda 
ega teist. Programmijuht on 
inimene, kelle kaudu toimib 
vastava õppekava alusel toi
muv õppetegevus, kes suunab 
seda, korraldab seda ja vastu
tab tulemuse eest nii ülikooli 
kui ka üliõpilase ees.

T. L.: Kujutame ette, et ühes 
teaduskonnas avatakse uus 
õppekava. Programmijuhi 
ülesanne on seda kava käi
gus hoida nõnda, et õpetatav 
vastaks osapoolte huvidele, et 
õppetöö korralduslik pool laa
buks ja et õppekava areneks 
ning üliõpilastel oleks tagatud 
õppimiseks vajalikud tingimu
sed. Programmijuht peab seega

seisma hea selle eest, et kõik 
õppekavaga seonduv toimiks ja 
laabuks. Ta ei pea kõike ise te
gema, kuid ta peab hoolitsema, 
et kõik oleks tehtud.

M id a s e e  p r a k tik a s  
tä h e n d a b ?

T. L.: Avasime näiteks paar 
aastat tagasi avatud ülikoolis 
usuteaduskonnas religiooni- 
antropoloogia õppekava. Kui
gi me ei kasutanud mõistet 
programmipõhine õpe, leidus 
inimene, kes tegutses prog
rammijuhina.

Ta uuris inimesi interv
jueerides välja, missugused 
on täiskasvanud inimeste 
võimalikud usulised huvid ja 
probleemid. Nendest johtuvalt 
koostas ta õppeainete loetelu 
ja otsis pädevad õppejõud. 
Suurt tähelepanu pöörati rek
laamile raadios ja kirjutavas 
pressis. Üliõpilaste eest hoo
litsetakse nii õppekorraldus- 
likus kui ka olmelises tähen
duses. Iga kursusel osaleja 
teab, kelle poole pöörduda. 
Kogu tegevus toimub n.ö käsi 
pulsil. See tähendab õpetatava 
läbiarutamist üliõpilaste ja 
spetsialistidega väljastpoolt 
ülikooli ning õppetegevuse 
kohandamist vastavalt muutu
vatele oludele. Toimib dünaa
miline ja terviklik süsteem.

I lm s e lt  e i  o le  ig a l p o o l  
m õ is t l ik  p a n n a  ig a  
õ p p e k a v a  p e a le  o m a  
p ro g ra m m iju h t. M ille s t  
p e a k s id  te a d u sk o n n a d  
j a  s tr u k tu u r iü k su s te  ju 
h id  p ro g r a m m iju h tid e  
m ä ä r a m is e l lä h tu m a ?

T. L.: Kuna meil on suhte
liselt palju õppekavasid, siis 
ei ole tõepoolest mõistlik, 
et igal õppekaval oleks oma 
programmijuht. Otstarbekam 
on, kui üks programmijuht 
juhib mitut eri programmi. 
See tähendab, et üks inimene 
võib juhtida mitme õppekava 
rakendamist programmina.

Programmijuhi määramisel 
võiks arvestada, et lähedased 
erialad oleksid ühe program
mijuhi alluvuses. Programmi- 
juhil peaks olema ülevaade 
osapoolte vajadustest ja ta 
peab olema võimeline nende
ga dialoogi pidama.

P ro g r a m m iju h i tö ö d  
k e s k s e l t  e i  ta s u s ta ta ,  n ii  
n a g u  o li  k ir ja s  v a r a s e 
m a s  tö ö p la a n is .  K u id as  
p e a k s id  te a d u sk o n n a d  
la h e n d a m a  tö ö ta s u  k ü s i
m u se ?

T. L.: Programmijuhtimise 
tasustamine jääb teaduskon
dade lahendada. Riikliku koo
litustellimuse summad on sel
leks, et ette valmistada teatud 
arv lõpetajaid. Kui püüame 
seda teha kvaliteetselt ja efek
tiivselt, siis on see meie endale 
võetud lepinguliste kohustus
te täitmine. Igal konkreetsel 
juhul otsustab teaduskond 
programmijuhi tasustamise 
eraldi. Paljud meie akadee
milise pere liikmed töötavad 
eri komisjonides ja täidavad 
eri administratiivseid ülesan
deid. Programmi juhtimine on 
üks nendest.

Ju ttu  o n  o ln u d  s e l le s t ,  
e t  p r o g r a m m iju h in a  
t ö ö ta d e s  e i  su u d a  õ p p e 
jõ u d  s a m a l a ja l p iisa v a lt  
t e g e le d a  k a  te a d u s tö ö g a .  
K u id as ta g a d a  s e e ,  e t  
p r o g r a m m iju h in a  tö ö ta v  
d o ts e n t  v õ i p r o fe s so r  
o le k s  jä r g m is te  v a l im is 
t e  a ja l k o n k u r e n ts iv õ i
m e lin e ?

J.A.: Mõistan küsimuse
asetuse tõsidust. Pühendumi
ne programmijuhi tööle on 
tõepoolest aega ja energiat 
nõudev. Samas võtab prog
rammijuhi ametikoht suures 
osas maha koormust tänas- 
telt õppeprodekaanidelt, kes 
suuremates teaduskondades 
juhendavad kümnete õppe
programmide toimimist. 
Programmijuhi ameti pidaja 
ei pea olema dotsent või pro
fessor.

Olen kindel, et mõistliku 
töökorraldusega on võimalik 
saavutada olukord, mis kõiki 
osapooli rahuldab.
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PR OG RA M MIPOHINE O P P E K O R R A L D U S

Kitsaskohad pr ogrammi- 
põhisuse rakendamisel
Helje  K aldaru
majandusteaduskonna 
õppeprodekaan, prof

Üleminek programmipõhi- 
sele õppekorraldusele või
maldab vastavalt ühiskonna 
muutuvatele vajadustele 
senisest rohkem inimesi 
õppekavade arendamisse ja 
kohandamisse kaasata.

Seni oli näiteks majandus
teaduskonnas õppeprodekaan 
sisuliselt kõigi õppekavade 
programmijuht ning parata
matult ei jätkunud piisavalt 
jõudu, et kõigi õppekavadega 
sisuliselt tegeleda.

M a ja n d u s t e a d u s k o n d  
rakendas programmijuhid 
esimesel võimalusel dekaani 
korraldusega, tänaseks on 
asunud töölepinguga tööle 
ärijuhtimise magistriõppe 
programmijuhina emeriitprof 
Mait Miljan.

Koordineeritud tegevus

Samas on tegemist põhi
mõtteliselt uue lähenemisega 
ülikooli õppekorraldusele ja 
see toob kaasa ka terve rea la
hendamist vajavaid küsimusi. 
Õppekavade paindlikumaks 
muutmine ja vastutuse haju
tamine paljude programmi
juhtide vahel võib kaasa tuua 
pakutava hariduse taseme 
erinevuse eri programmides. 
Kui kogu tegevust piisavalt ei 
koordineerita (kes seda peaks 
tegema?), siis võib juhtuda, et 
tegeldakse paralleelselt as
jadega, mida üheskoos oleks 
lihtsam lahendada. Näiteks 
turundustegevust on kindlasti 
mõistlik teha ühiselt (teatud 
osa kogu ülikool, teatud osa

teaduskond ja vaid mingi 
väga spetsiifiline osa võiks 
jääda programmijuhtide vas
tutusele).

Motivatsiooni küsimus

Programmipõhine juhtimi
ne peaks teoreetiliselt võimal
dama paremini korraldada 
õpetamist interdistsiplinaar
sete õppekavade järgi ja üldse 
parandama koostööd teadus
kondade vahel õppekavade 
ühisel õpetamisel. Praktiliselt 
ei muutu aga midagi enne, kui 
muudetakse TÜ eelarve jaota
mise printsiipe.

Ainepunktipõhise tasaar
velduse printsiip ei motiveeri 
õpetamist teiste teaduskonda
de õppekavade raames ning 
praegu ei ole programmijuhil 
legaalseid võimalusi siin mi
dagi muuta.

Kuna programmi juhtimine 
on lisatöö, siis soovib iga tu 
levane programmijuht selle 
eest ka tasu või vähemalt 
selle tegevuse arvestamist 
töökohustuste hulka ning 
arvesse võtmist õppejõudude 
või teadurite kohtadele kon
kureerimisel. Nii kaua, kui 
see ei ole kindel, on tõenäoli
selt oodata vastuseisu nendes 
teaduskondades, kus lisatasu 
programmi juhtimise eest ei 
ole võimalik maksta.

Halvim, mis võib program
mipõhise õppekorralduse juu
rutamisel juhtuda, on see, et 
ülaltpoolt tuleva surve mõjul 
määratakse ametisse inime
sed, kes ei ole asjast huvitatud 
ega piisavalt motiveeritud 
oma ülesandeid täitma. Sel 
juhul küll kardetavasti õppe
töö kvaliteet pigem langeb.

UT KUSIB

Kes on programmijuht ja 
kas tem a järele on vajadus?
Vastab filosoofiatea
duskonna kaugõppe 
koordinaator Eda 
Pärnpuu.

Programmijuht on 
minu nägemuses see, 
kelle ülesanne on ta
gada konkreetse programmi 
või õppekava kõrge akadee
miline tase.

See hõlmab endas õppetöö 
olulisemat osa (õppejõudude 
valik, välissidemed, külalis
lektorite kutsumine, õppe
kava proportsioonide ja sisu 
jälgimine, VÕTA taotluste 
analüüs ja läbivaatamine, TU 
raamatukogusse sisseosteta- 
va kirjandusnimekirja jaoks 
soovituste tegemine jne). 
Magistriõppekavade puhul 
lisandub ka kõik juhendamise 
ning oponeerimisega seotu 
(juhendajate soovitamine ja 
leidmine jne).

Akadeemilise programmi
juhi järele on vajadus olemas, 
kuna programmi taga ei 
pruugi olla TÜ struktuuri
üksust koos personaliga, kes 
seisaksid hea kvaliteetse õppe 
ja positiivse akrediteerimise 
eest.

Kui programmijuhi kõrval 
säilib ka koordinaatori ameti
koht, siis koordinaator tegeleb 
praktilise töökorraldusega, 
nagu sessiooniaegade paika

panemine, tunni
plaanide koostamine, 
lepingute sõlmimine, 
kui tegu ei ole TÜ 
õppejõududega, iga
päevane asjaajamis
töö (tõendid ja välja

võtted üliõpilastele), õppetöö 
planeerimine ja tellimine, 
õppematerjalide kokku koon
damine õppejõudude käest ja 
edastamine üliõpilastele. Kui 
on tegemist tasulise õppega, 
siis kõik lepingute ja arvete ja 
laekumistega seonduv.

Sellele lisandub jooksev 
nõustamine nii meili kui tele
foni teel ja «klassijuhatajatun- 
dide» pidamine, et üliõpilased 
saaksid regulaarset tagasi
sidet ülikoolilt ja vastuseid 
küsimustele.

Väga vajalik on tihe koostöö 
programmijuhiga, kuna üli
õpilaste soovidest saab teada 
ainult tema kaudu. Vastavalt 
võimalusele saab üliõpilaste 
soove realiseerida ka välis- 
praktika organiseerimisel 
või välisõppejõududega kon
takte luues. Minu nägemuses 
peaksid programmijuht ja 
koordinaator töötama paaris- 
rakendina.

Kui programmijuhile koor
dinaatorit kõrvale ei jää, siis 
tegeleb tema kõikide prakti
liste tööülesannetega.

Rahvusvahelisel võistlusel osalenud Tartu võistkond -  Ats Astover, Anne-Mari Anderson, 
Matti Juhani Peura, Heleri Alles ja  Katrin Toe. TUULI SEMEVSKY

Ettevõtlusmäng 
annab kogemusi
Tuuli S em evsky
tehnoloogiainstituudi
infospetsialist

Ettevõtluspisikuga nakatu
nud noortel, kel plaan kat
setada oma ideed ellu viia, 
on põhjust lähemalt uurida, 
mida pakub tehnoloogia- 
instituut.

Instituudi tugistruktuu
ri teenused pole mõeldud 
üksnes teadlaskonnale, vaid 
ka tudengitele.

Sageli vajatakse äriplaanide 
koostamisel ja täiustamisel 
infot, mida saab küsida vaid 
usaldusväärsest keskkonnast, 
kus pole karta idee varas
tamist. Esimesed julged on 
tehnoloogiainstituudi töötaja
te kogemusi ja teadmisi oma 
äriidee rakendamisel juba 
kasutanud.

Mõned tudengid osalesid 
aga läinud aasta lõpus esma
kordselt tehnoloogiainstituudi 
juhtimisel paar nädalat välda
nud ettevõtlusalases simulat
sioonimängus.

Virtuaalne mäng

Simulatsioonimäng toimus 
kahes voorus -  esimeses 
võistlesid omavahel mitu
kümmend kohalikku tuden
git, tõestades, et praktilist 
ettevõtluskogemust ihkavad 
üsna paljud. Teises voorus aga 
läks võitjameeskond vastami
si juba teiste Euroopa riikide 
parimate võistkondadega.

Võistluse tegi omanäoliseks 
virtuaalsus. Kui eelvoorus 
istusid kõik meeskonnad ehk 
«firmad» ühes ruumis ning 
ootasid iga perioodi lõppe
des tulemusi Saksamaalt, 
kus turutingimusi ja mees
kondade otsuseid analüüsiti 
simulatsioonitarkvara abil, 
siis rahvusvahelises voorus 
sai kasutada tarkvara abi juba 
oma tegevuse planeerimiseks 
äriplaani koostades ning 
võimalus konkurentide tööd 
näha puudus. Võis lausa unus
tada, et seekord on vastasteks 
rumeenlased, ungarlased ja 
prantslased. See, et võistlus 
toimus rahvusvaheliseks äri- 
keeleks tituleeritud inglise 
keeles, oli eelvooru kokku 
toonud lausa mitmekeelse 
seltskonna -  kohalikus voorus 
osales nii eestlasi, venelasi kui 
ka soomlasi.

T e h n o lo o g ia in s t i tu u d i

ARISIM U LATS I OO NIM AN G

Ärisimulatsioonimäng (business simulation game) on arvuti
tarkvaral põhinev mäng, mis õpetab ettevõtluse toimimist 
turu simuleerimise abil. Tudengimeeskonnad on ühtlasi 
«firma» juhtkonna liikmed, kes võtavad vastu otsuseid 
toote hinna määramisest uute seadmete ostuni. Nendest 
otsustest sõltub, kas meeskonna juhitav firma virtuaalsel 
turul õitseb või kõrbeb.

osakonnajuhataja, võistluse 
korraldaja Jane Saatre sõnul 
toimus võistlus esmakordselt, 
mistõttu ei möödunud see 
ka täiesti apsudeta. Loodeta
vasti saab tulevikus Tartus, 
aga miks ka mitte mujal 
selline tarkvara siiski olema 
ning võistlused muutuvad 
regulaarseks. Eelkõige on 
võistlus mõeldud tudengitele 
ja teistele õppuritele, kellele 
majandus ja ettevõtlus koolis 
peaained pole, kuid kellel et- 
tevõtluspisik kas varasemast 
praktilisest kogemusest või 
lihtsalt huvi tõttu valdkonna 
vastu juba olemas. Sel aastal 
osales nii päris algajaid kui 
ka neid, kel juba kindel plaan 
oma ettevõte asutada.

Mängus osalenud Martin 
Miido (avalikkussuhted ja 
teabekorraldus) ning Martin 
Pärn (ajakirjandus) tunnis
tasid, et neilgi on juba idee 
luua ühine meediaettevõte. 
Mängus ajendas neid osa
lema eelkõige lootus saada 
enne pea ees vettehüppamist 
paremini aimu eesootavast. 
Mõlema arvates on selline 
kuiv trenn kasulik, kuid ohu
tu kogemus, samas päris oma 
ettevõtte loomisel saadavat 
kogemust see siiski ei asenda.

Rahvuvaheline voor

Rahvusvahelises voorus 
osales tõeliselt mitmekülgne 
meeskond: Matti Juhani 
Peura, Anne-Mari Anderson, 
Katrin Toe, Ats Astover, 
Heleri Alles. Võistlejad esin
dasid mitmesuguseid eriala
sid: arstiteadus, farmaatsia, 
informaatika ja soome-ugri 
filoloogia.

Hästi töötas siin sama 
reegel, mis äriski, kus eri 
kogemuste ja  teadmistega 
meeskonnaliikmed üksteist 
täiendavad. Siiski ei visatud 
eelvooru parimaid päris 
tundmatusse vette -  kahe pa
rima meeskonna liikmed said 
ettevõtluse põhitõdede osas

õpetust pikaajalise ettevõtlus- 
kogemusega lektorilt Tõnis 
Metsalt. Saadud teadmiste 
väärtust hindasid kõrgelt kõik 
koolitusel osalenud.

Väikesed viperused

Rahvusvaheline voor nõu
dis osalejatelt enne «firma» 
asutamist äriplaani koosta
mist. Tartu võistkonna plaan 
osutus mängu instruktoreid 
kehastanud Saksamaa inves
toritele igati meelepäraseks, 
mis võimaldas saada sood
satel tingimustel finantsee
ringuid nii firmat alustades 
kui ka hiljem mängu käigus. 
Nii pandigi alus eksklusiiv
seid mägijalgrattaid tootvale 
firmale Flashbike ja kolmele 
väga pikale ja pingelisele fi
naalmängule.

Kuid nagu eluski, ei läinud 
mitte kõik plaanipäraselt -  
esimesel mänguperioodil ei 
õnnestunud firmal müüa tu 
rul ühtegi oma toodet. Siiski 
otsustati jääda oma kavan
datud strateegia juurde ning 
pikaajalises plaanis andis see 
ka tulemusi. Kahjuks avastati 
alles mängu keskel planeeri- 
mistarkvaras olnud viga, mis 
firmale korduvalt kahju tõi. 
Ilmselt olid just need kaks vi- 
perust peamisteks põhjusteks, 
miks Eesti meeskond pidi kol
manda kohaga leppima.

Siiski olgu lohutuseks see, 
et esimesed meeskonnad ei 
jäänud mitte kättesaamatusse 
kaugusesse ning vältida suu
deti firma pankrotti. Just sel 
põhjusel eemaldati mängust 
enne lõppu viimaseks jäänud 
võistkond.

Kindlasti on aga kõik osa
võtjad rikkamad koolitustel 
saadud teadmiste ja mängus 
omandatud kogemuste poo
lest, mida tulevikus raken
dada kavatsetakse. Ja leidis 
kinnitust, et aktiivseid noori 
huvitavate äriideedega on 
palju ka väljaspool majandus- 
teaduskonda.

UUDISED

TÜ tunnustab
TÜ tänukirjaga autasustati 
pikaajalise kohusetundliku töö 
eest 50. sünnipäeval haridus- 
teaduskonna professorit Eve 
Kikast.

Pikaajalise hea töö eest 
ülikoolis pälvis tänukirja ka 
infotehnoloogia osakonna 
juhataja Olav Kiis.

Riigi toetus TÜ tea- 
duskoolile kasvab
Haridus- ja teadusministee- 
rium toetab sel aastal teadus- 
kooli tegevust 1,2 miljoni 
krooniga.

See on ligi kolmandiku 
võrra enam kui eelmisel 
aastal. Toetuse eesmärk on 
teaduskooli kujundamine 
andekate laste ning hari
dusprogrammide arenguga 
tegelevaks keskuseks, kus 
saaksid täiendusõpet õpilased 
ja õpetajad ning nõustamist 
lapsevanemad.

Y-Galeriis maalid  
sünnitajatele
15.-27. veebruarini saab näha 
kunsti, mis on mõeldud sünni
tajatele ja sündijatele. Seejärel 
viiakse maalid naistekliiniku 
ruumidesse.

Projekt «Sündida ilusasse 
ruumi» sündis nelja Tartu 
noorema põlvkonna kunstni
ku (Margus Rump, Anni Irs, 
Mariina Tiidor ja Erle Kaur), 
naistekliiniku ja linnavalit
suse kultuuriosakonna koos
töös.

M arje Oona 
kaitses doktoritöö
Jaanuaris kaitses doktoritöö 
«Helicobacter pylori infekt
sioon lastel: epidemioloogilisi 
ja ravi aspekte» polikliiniku 
ja perearstiteaduse teadur ja 
assistent Marje Oona (pildil).

H. pylori infektsioon on 
Oona sõnul üks levinumaid 
kroonilisi infektsioone maa
ilmas. «Nakatumine toimub 
peaaegu alati lapseeas ning 
nakatunutel on suurenenud 
risk haigestuda ohtlikesse ja 
sagedastesse maohaigustesse -  
peptilisse haavandisse ja mao
vähki,» selgitas Oona.

Uurimistöös leiti, et Eestis 
on H. pylori levimusmäär 
koolilaste hulgas 56%, see 
on umbes 10 korda kõrgem 
kui samaealiste laste hulgas 
Soomes ja Rootsis.

Samas on 1991 ja hiljem 
sündinutel hakanud infekt
siooni levimus üsna kiiresti 
vähenema -  11 aasta jooksul 
ligi 2 korda. «Selle infektsioo
ni ravis osutus kõige efektiiv
semaks nädalane ravikuur 
antimikroobsete ja maosool- 
happe sekretsiooni pärssivate 
ravimitega, nn kolmikravi,» 
ütles Oona.

Doktoritööd juhendas prof 
Heidi-Ingrid Maaroos, opo
neeris prof Francis Megraud 
Bordeaux' Ülikoolist.

Marje Oonale anti meditsii
nidoktori kraad.
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ASNi esimees on 
prof Epp Lauk
Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) 
valis uueks esimeheks senise 
ASNi aseesimehe TÜ ajakirjan
duse prof Epp Laugu.

Avaliku Sõna Nõukogu on 
sõltumatu analüüsikeskus, 
mis arutab avaliku meedia 
peale esitatavaid kaebusi 
ning juhib tähelepanu mee- 
diaeetilistele probleemidele. 
Nõukogusse kuuluvad mitme 
kodanikeühenduse, sh Ajakir
janike Liidu ja Meediakoolita- 
jate Liidu esindajad.

Vt: www.asn.org.ee.

«Gaudeamus» tuleb  
tuleval suvel
Üliõpilaste laulu- ja tantsupidu 
«Gaudeamus 2006» toimub 30. 
juunist 2. juulini 2006 Tartus.

XV üliõpilaste laulu- ja 
tantsupeo korraldust aruta
sid eile Läti, Leedu ja Eesti 
töörühmad. Laulupeo ette
valmistamise töörühma juht 
on MTÜ Tartu Üliõpilasmaja 
direktor Kulno Kungla ning 
kunstilise komisjoni juht Tar
tu Akadeemilise Meeskoori 
peadirigent Alo Ritsing. Tant
supeo pealavastaja ja liikumi
se üldjuht on TPÜ õppejõud 
Rene Nõmmik.

«Gaudeamus» on Balti
maade ülikoolide laulu- ja 
tantsupidu, mida korraldavad 
kordamööda Eesti, Läti ja 
Leedu. Esimene pidu toimus 
1956. a Tartus. 2006. aasta 
suvel tähistab «Gaudeamus» 
kahekordset juubelit -  üritus 
toimub juba 15. korda ning 
esimesest peost möödub 50 
aastat.

Tartus toimub 
giidide päev
19. veebruaril antakse Raeko
ja saalis Tartu Giidide Ühingu 
esimestele auliikmetele üle 
vastavad tunnistused.

Ühingu auliikmed Tartust 
on Tullio Ilomets visaduse 
eest Tartu muinsuste kaits
misel, Tartu Ülikooli vaimse 
ja esemelise kultuuri väärtus
tamise, tervendamise ja hoid
mise eest, Hillar Palamets 
väsimatu giiditöö eest Tartu 
tutvustamisel, abivalmiduse 
eest Tartu tegevgiidide koo
litamisel.

20. veebruaril kell 12 
ja kell 14 toimuvad tasuta 
linnaekskursioonid. Kell 12 
algab bussiekskursioon Rae
koja tagant. Kell 14 toimub 
jalgsiekskursioon Raekoja 
platsi purskkaevu juurest.

Üliõpilasteatris  
uuslavastus
4. ja 5. märtsil esietendub Lut
su Teatrimajas Sarah Kane'i 
«Puhastatud» («Cleansed», 
1998).

Lavastaja ja muusikaline 
kujundaja on Kalev Kudu.

Mängivad: Vallo Toomla, 
Kertu Moppel, Martin Liira, 
Andres Maask, Madis Kubu, 
Indrek Tulp, Roland Kivitare, 
Anne Roovere või Kudrun 
Vungi.

Piletite eelmüük: Lutsu 
Teatrimajas E-R kllO-16, info: 
742 3800 ja üliõpilasesinduses 
E-R kllO-17, info: 737 5400.

Vanemuise 46 renoveeritud ringauditoorium mahutab roh
kem kui 400 üliõpilast. a ija  sakova

Vanemuise ring
auditoorium on renoveeritud
Aija  Sakova

Kevadsemestrist toimuvad 
taas loengud Vanemuise 
ringauditooriumis (Vane
muise 46).

Bioloogia-geograafiateadus- 
konna dekaani Tõnu Meidla 
sõnul lõpetati auditooriumis 
remont semestri algusele 
eelneval nädalavahetusel 
tähtajaliselt, hoolimata pinge
lisest graafikust. Möödunud 
aasta lõpus oli õppetöö laiali 
mitmel pool, sh ka aulas.

Kohti on renoveeritud audi

tooriumis ÕISi andmetel 400. 
«Kuna seal on pikad pingid, 
siis on see arv mõnevõrra «ve
niv». Tahapoole lisandus ka
28 uut kohta,» lisas Meidla.

Ruumis on videoprojektorja 
helivõimendus, kuid need olid 
ka juba varem. «Olulisem on 
see, et on olemas kapitaalne ja 
rohkete võimalustega ventilat
sioonisüsteem ning tempera- 
tuuriautomaatika, distantsjuh
timisega pimenduskardinad, 
kaugjuhitav lukustussüsteem. 
Ja ruum on kenasti restauree
ritud,» lisas Meidla.

S P O R T

Spordiklubi kergejõustiklased 
said neli kuldmedalit
S ig rid  S õ eru n urk
TÜ Akadeemilise Spordiklubi 
meedia ja avalike suhete 
koordinaator

Eesti kergejõustikumeistri- 
võistlustel võitsid TÜ spor
diklubi kergejõustiklased 
neli kulda, Maris Mägi täitis 
Euroopa sisemeistrivõist- 
luste normi.

17-aastane Maris Mägi või
tis 400 m jooksu ajaga 54.30, 
täites ühtlasi sise-EMi normi. 

Esikohad tõid Tartusse veel

Jekaterina Patjuk 1500 m 
jooksus ajaga 4.43,68 ja Taavi 
Peetre kuulitõukes (19.60). 
Jekaterina Patjuk võitis ka 
teise kulla -  3000 m jooksus 
ajaga 10.06.18.

Rene Oruman tuli 60 m 
tõkkejooksus Kristjan Rah
nu järel teiseks ajaga 8,05. 
Hõbemedali võitis ka Jaanika 
Meriküll naiste 60 m tõkke
jooksus ajaga 8,61.

Nikolai Vedehin tuli 1500 
m jooksus kolmandaks 
(3.58,82).

Tartu Ülikoolis toimuvad 
meistrivõistlused jalgpallis
19. veebruaril kl 9 algavad 
TÜ spordihoones neljandad 
ülikooli lahtised meistri
võistlused saalijalgpallis. 
Osa võtab 12 meeskonda.

Huvilised on oodatud tur
niiri jälgima, tasu selle eest

ei küsita.
Võistlust toetavad TÜ Üli- 

õpilasesindus, A. Le Coq, 
ZumZum, TÜ jalgpalliklubi 
Fauna ja TÜ Akadeemiline 
Spordiklubi.

Turniiri reeglid: www.tysk.ee.

S A K S A  S U V E S T I P E N D I U M I D

22. veebruaril kl 20 tutvustatakse Tartu Saksa Kultuuri Insti
tuudis (Kastani 1)

Theodor-Heuss-Kollegi suveseminaride stipendiume 
(www.theodor-heuss-kolleg.de).

Kandideerimise tähtaeg on 10. märts.
Avatakse ka näitus «Näita mulle oma maailma». Õhtu jätkub 
eri maade muusika saatel. Üritus toimub nii eesti kui ka saksa 
keeles. Kaasa võtta sõber ja hea tuju.
Info: aija.sakova@ut.ee, 529 1159.

50

Õ N N I T L E M E

35

Ain Mäesalu, arheoloogia 
õppetooli erakorraline lektor
-  23. veebruar

45

Aimar Murel, tehnik -  19. 
veebruar

Eve Parts, lektor -  19. veebruar 

30

Eneken Zipp, juhiabi -  19. 
veebruar
Signe Viggor, teadur -  21. 
veebruar

UNIVERSITAS Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak

TARTUENSIS
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-211, Tartu 50090
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Tel: 737 5680, 514 2300
Tellimise indeks 00892 E-post: ajaleht@ut.ee
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Faks: 737 5440
Trükk: o/ü Greif http://www.ut.ee/ajaleht

Töö välismaal tudengitele 
rahvusvaheliste program
mide raames Work&Travel 
ja Internship Ameerikas. 
BELLNOR, Tartu, Pikk 14,
2 korrus. Tel 740 2466, 
b e lln o r.ta rtu@ on lin e .ee , 
www.bellnor.net.

P R O F  MA T I  U N D I  L O E N G U D  
TÜ vabade kunstide prof Mati Undi järgmine loeng on 21. 
veebruaril kl 18.15 keemiahoone ringauditooriumis.

Loeng toimub 2 korda kuus, üle nädala. Ainele «Siin ja 
praegu» (FLKU.00.118) on endiselt võimalik registreeruda, 
kui on soov saada ainepunkt. Arvestuse saamise eelduseks 
on ca 3000 tähemärgi mahus essee (täpsustatakse edasistes 
loengutes).
7. veebruari loengut on võimalik vaadata videoarhiivis: 
http://video.ut.ee/mati_unt.htm .

A R I P L A A N I  K U R S U S

TÜ majandusteaduskonna ettevõtluskeskus kutsub TÜ ja 
EPMÜ tudengeid, magistrante ja doktorante, kes:

• soovivad saada elementaarseid teadmisi ettevõtte ma
jandamisest,

• teavad ideed, mille elluviimine nõuab ärilisi teadmisi,
• näevad vajadust osaleda äriidee (de) elluviimisel,
• tahavad lihtsalt mõista idee ettevõtteks kujunemise 

protsessi,
osalema äriplaani kursusel (MJJV07.054).

Kursust juhtiv lektor on pikaajalise staažiga ettevõtja ja kon
sultant Tõnis Mets.
Kursus on tasuta. Orienteeruv toimumise aeg esmaspäeviti kl 
16-20. Kestus 32 akadeemilist tundi.

Kursuse tutvustus esmaspäeval, 28. veebruaril kl 16 Narva 
mnt 4 ruumis B-107.
Eelregistreerimine hiljemalt 25. veebruariks.
Info: Riin.Prikk@mtk.ut.ee.

Ä R I I D E E D E  K O N K U R S S

SA Archimedes ja Šveitsi erasihtasutus Gebert Rüf Stiftung 
kuulutavad välja innovaatiliste äriideede konkursi

NETS Estonia,
mis on suunatud teadmistepõhises ettevõtluses alustajatele. 
Kandideerima oodatakse nii ettevõtjaid, teadlasi kui ka üli
õpilasi.
Tingimusteks on innovaatiline äriidee, mida kandideerija 
on asunud realiseerima, plaanib seda teha lähiajal ning hea 
inglise keele oskus.
Osalemiseks esitatavad ingliskeelsed materjalid saata 7. 
märtsiks: SA Archimedes, Väike-Turu 8, Tartu, 51013, 
nets@archimedes.ee. Märksõna NETS Estonia. 15 võitjat 
selgub 18. märtsiks.
Info: Terje Tuisk, tel 730 0333, terje@archimedes.ee, 
www. archimedes. ee/nets.

SA D O M U S  D O R P A T E N S I S E  
S E M I N  A R I S A R I

23. veebruaril kl 10-13 toimub sarja «Eesti -  aktiivne part
ner Euroopa integratsioonis» esimene seminar

«Research on Agriculture, 
Biotechnology and Food».

Euroopa Liidu poolne esineja on Euroopa komisjoni teadus
uuringute peadirektoraadi biotehnoloogia, põllumajanduse 
ja toidu valdkonna direktor dr Christian Patermann. Eestit 
esindavad EPMÜ füsioloogia prof Ülle Jaakma ja TÜ bioteh
noloogia prof Andres Metspalu. Seminari juhib Eesti Teadus
te Akadeemia president prof Richard Villems.

Info: reet.bender@dorpatensis.ee, 503 6268.

S U V I N E  T Ö Ö  Ü L I Õ P I L A S T E L E !

WORK & TRAVEL USA

Võimalus teenida raha ja täiendada keeleoskust.
Legaalne töö 2 -4  kuuks ning 30 päeva reisimiseks.
Töö puhkekorraldusfirm ades (ettekandjana, müüjana, ko
ristajana, administraatorina) igal pool USAs.

Info ja registreerim ine: AS Dialoog (www.dialoog.ee): 
Tartus: Turu 9, 730 4094, dia loog@ dialoog.ee, 
Tallinnas: Gonsiori 13-23, 662 0888, ta llinn@ dialoog.ee, 
Narvas: Kreenholmi 3, 356 0494, narva@ dialoog.ee.

SUMMER WORK AND TRAVEL USA

Evmar Agentuur pakub üliõpilastele võimaluse töötada suvel 
3-4 kuud legaalselt Ameerika teenindusettevõtetes.
See võimaldab täiendada oma inglise keele oskust, reisida, leida 
uusi sõpru ja teenida raha.
Tingimused: vanus 18-28 a, inglise keele oskus suhtlustasandil, 
registreeritud üliõpilane.
26. veebruaril kl 11 toimub Tallinnas Narva mnt 7c (Reval Hotel 
Central, 2 korrus, I Stuudio) USA Tööandjate Mess. Saab kohtuda 
tulevase tööandjaga ning sõlmida leping juba Tallinnas!
Lisainfo: www.aupair.ee või meie kontorist Narva mnt 7 -  352. 
Tel: 610 9319, 610 9318, 585 1109, info@aupair.ee.
Messil osalemine on tasuta!
Vajalik eelnev registreerimine.

TEATED
TÜ Raamatukogu on avatud 23. 
veebruaril kl 9-16, 24. veebruaril 
suletud ja 25. veebruaril kl 15-21 
(koristuspäev).

22. veebruaril kl 12 toimub TTÜ 
Loodusteaduste Majas (Tallinn, 
Akadeemia tee 15) aud 109 Eesti 
Biokeemia Seltsi aastakoos
olek. Lisaks teadusettekanne- 
tele on kavas valimised ja seltsi 
tegevuskava arutelu. Oodatud 
kõik seltsi liikmed ja need, kes 
kavatsevad sellega liituda.

KAITSMISED
28. veebruaril toimub õigus
teaduskonnas Näituse 20 - 212 
magistritööde kaitsmine: 
kl 12.15 Einar Vene 
«Vaidemenetluse funktsioonid 
ja nende tähtsus menetluse läbi
viimisel». Juhendaja prof Kalle 
Merusk. Oponent mag iur Anno 
Aedmaa;
kl 13.15 Berit Aaviksoo «Kohtuli
ku aktivismi kontseptsioon. Koh
tulik aktivism Eesti Vabariigi Rii
gikohtu põhiseaduslikkuse järe
levalve praktikas 1993-2004». 
Juhendajad prof Kalle Merusk 
ja dots Taavi Annus. Oponent TÜ 
külalisprof Jüri Põld.

LOENGUD
22. veebruaril kl 16.15 peab Üli
kooli 16-212 prof Regina Bendix 
loengu «Intellectual Terrains 
and Public Challenges for 
Folkloristics and European 
Ethnology in the 21st 
Century».
Regina Bendix on Göttingeni 
Ülikooli etnoloogia ja folkloris
tika professor, Rahvusvahelise 
Etnoloogia ja Folkloori Seltsi 
(SIEF) president, raamatute 
«In Search for Authenticity: 
Formation of Folklore Studies», 
«Amerikanische Folkloristik: 
eine Einführung» ja muu autor.

23. veebruaril kl 10.15 toimub 
Ülikooli 16-108 Piret Luige venia 
legendi loeng «Eksperiment 
kui pedagoogilise uurimustöö 
meetod».

KULALISOHTU
Korp! India kevadsemestri 
külalisõhtud toimuvad Tähtvere 
4 (II k) 28. veebruaril ja 2. märtsil 
kl 19.
Tule tutvuma ja võta sõber 
ka kaasa! Lisainfo: www. 
ut.ee/lndla.

KONTSERT

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

19. veebruaril kl 19 esinevad 
džässisaalis Anders Jormin 
(Rootsi, kontrabass), Tanel 
Ruben (löökpillid) ja Jaak Soo
äär (kitarr).
Piletid 80 ja 50 kr.

22. veebruaril kl 19 esineb kla- 
veriorkester (Nata-Ly Sakkos -  
Toivo Peäske, Kai Ratassepp - 
Mati Mikalai, Reet Kopvillem - 
Ruubel -  Piret Habak, Piret Väin- 
maa - Lauri Väinmaa. Kaastegev 
Urmas Sisask (šamaanitrumm). 
Kavas Brahms, Mendelssohn, 
Piazzolla Rääts. Uue teose esi
ettekanne. Piletid 80 ja 50 kr.

27. veebruaril kl 16 esineb 
«Vocal Six» (vokaaldžäss, 
Rootsi) -  Niclas Cäse (tenor), 
Stefan Högström (tenor), Staffan 
Paulson (tenor), Roban Persson 
(tenor), Pelle Kockum (bariton) 
ja Peder Tennek (bass).
Piletid 100 ja 60 kr.

UT TOIMETUS TEATAB

Toimetus palus kõik 25. 
veebruaril ilmuva UT kaas
tööd ära saata juba eilseks, 
s.o 17. veebruariks (peame 
ajalehe päeva võrra varem 
valmis tegema, kuna 24. 
veebr on riigipüha). Kui 
kellelgi veel midagi pak
kuda, läkitage hiljemalt 
esmaspäevaks toimetusse. 
Infot võib saata veel ka tei
sipäeval, 22. veebruaril.

UT toimetus

http://www.asn.org.ee
http://www.tysk.ee
http://www.theodor-heuss-kolleg.de
mailto:aija.sakova@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:bellnor.tartu@online.ee
http://www.bellnor.net
http://video.ut.ee/mati_unt.htm
mailto:Riin.Prikk@mtk.ut.ee
mailto:nets@archimedes.ee
mailto:terje@archimedes.ee
mailto:reet.bender@dorpatensis.ee
http://www.dialoog.ee
mailto:dialoog@dialoog.ee
mailto:tallinn@dialoog.ee
mailto:narva@dialoog.ee
http://www.aupair.ee
mailto:info@aupair.ee
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TU eetikakeskus 
esitleb uut tõlkeõpikut
2. märtsil kell 14 toimub TÜ 
eetikakeskuse väljaandena 
ilmunud Louis P. Pojmani 
raamatu «Eetika: õiget ja 
väära avastamas» pidulik 
esitlus.

«Eetika: õiget ja väära avas
tamas» on väga hea sisseju
hatus filosoofilisse eetikasse, 
käsitledes nii metaeetika kui 
ka normatiivse eetika põhi
probleeme.

Kohal on ka raamatu autor, 
West Pointi Sõjaväeakadee
mia emeriitprofessor Loius P. 
Pojman.

Esitlusel SA Domus 
Dorpatensise ruumides võta
vad sõna rektor prof Jaak 
Aaviksoo, eetikakeskuse ju
hataja prof Margit Sutrop ja 
emeriitprof Louis P. Pojman.

Raamatu on tõlkinud Tiiu 
Hallap, toimetanud Ruth 
Jürjo ning kirjastanud Eesti 
Keele Sihtasutus. Raamatu 
ilmumist on toetanud Volks
wagen Stiftung Saksamaalt.

Kohapeal on raamatut 
võimalik osta kirjastuse oma
hinnaga.

Enne esitlust kell 12.15 
peab Louis P. Pojman eetika- 
keskuses ettekande «Why 
Should I Be Moral?».

3. märtsil kell 16.15 on või
malik kuulata prof Pojmani 
sissejuhatavat loengut eeti
kast «The Nature and Purpose 
of Ethics».

Loeng toimub Vanemuise 
ringauditooriumis kursuse 
«Eetika alused» raames.

Lisainfo: tel 737 5427.

Ilmub Tartu Ülikooli 
2002. a juubeli raamat
Varje Sootak

1. märtsil kell 15 esitletakse 
ajaloo muuseumis ülikooli 
juubeliraamatut«Kaiserliche 
Universität 200 -  Academia 
Gustaviana 370».

Rektor Jaak Aaviksoo kir
jutab raamatu sissejuhatuses: 
«Loodetavasti suudab kogu
mik anda edasi ka neil aasta- 
päevasündmustel valitsenud 
meeleolu, millele ehk aitab 
kaasa asjaolu, et kõik tekstid 
on esitatud just neis keeltes, 
milles nad ette kanti».

Raamat sisaldab 2002. 
aastal toimunud juubeliak- 
tusel peetud kõned (Arnold 
Rüütel, Erland Ringborg, Vla
dimir Nevolin, Wolfhart von 
Stackelberg, Werner Schaal, 
Andrus Ansip, Kaupo Lepa- 
sepp), samuti Jaan Einasto 
aastapäevaloengu «Tartu Üli
kool teaduskeskusena».

Avaldatud on ka juubelile 
pühendatud konverentsi ette
kanded, sama aasta Skytte

KAISERLICHE 
UNIVERSITÄT DORPAT

200 
370

ACADEMIA GUSTAVIANA

päeva ettekanded (Juhan 
Maiste J. W. Krausest 19. saj 
alguse Tartus, Leonhard Lapin 
Klassitsismist) ja Saksa aka
deemilise nädala Academica 
aulaloeng (Walther Ch. 
Zimmerli).

Raamatu andis välja Tartu 
Ülikooli Kirjastus, toimetajad 
on Reet Mägi ja prof Wolfgang 
Drechsler.

Raamatu kujundas Leon
hard Lapin.

UT KUSIB

Kuidas mõjutas Sinu sessi 
karmistunud õppekorralduseeskiri?

Helen K adri
R õ ivas N oorvee
eripeda füsioteraapia ^  "Jr'"
googika 3. a 3. a

Minu õppetöö planeerimist ja 
eksamite sooritamist ei ole see 
karmistunud eeskiri negatiiv
selt mõjutanud. Ei ole seetõttu 
ükski eksam tegemata jäänud 
ega edasi lükkunud.

Küll aga tean, et mõnel 
minu kursusekaaslasel on 
olnud segadust eksamitele 
registreerumisel: kui seitse 
päeva enne pole seda tehtud, 
siis hiljem ei ole see enam 
võimalik. Paljud ei ole selle
ga kursis. Õnneks on meie 
osakonna sekretär siis ikka 
abistanud, kellelgi eksam 
tegemata ega hinne õppeinfo- 
süsteemi kandmata ei jää.

Positiivne on see, et ek
samiajad saab juba semestri 
alguses teada, kuigi jah, kõik 
õppejõud sellest alati kinni 
ei pea.

Ma ei leia, et õppekorraldus
eeskirja muutumine mind 
kuidagi mõjutanud oleks.

Sain kõik oma eksamid 
edukalt tehtud. Minu eri
alal (füsioteraapia) toimub 
reaalselt enam-vähem kogu 
sessi vältel kliiniline prakti
ka erialastes ainetes. Nii ei 
õnnestu meie teaduskonnas 
alati täita seda õppekor
ralduseeskirja punkti, mis 
nõuab, et kahe eksami vahele 
jääks vähemasti kaks päeva -  
kui praktika toimub Tartust 
väljas, siis pole ju võimalik 
tulla eksamile samal ajal.

Seda tuleb lihtsalt varem 
arvestada, et praktika lõppe
des on vaja mitmel päeval 
järjest eksam teha või soori
tada lausa kaks eksamit ühel 
päeval.

Ajakirjandustudengid Maris Sander (vasakult kolmas) ja Peeter Kuimet tahaksid pärast 
kolmeaastast bakalaureuseõpet kindlasti magistrantuuri astuda. Liis Talvist arvab, et 
kohe pärast lõpetamist magistriõppesse ta ei proovi. Prof Epp Lauk (vasakult esimene): 
«Meie soov on, et kolmeaastase õppimise järel võiksid need, kes magistrantuuri ei lähe, 
reporterina tööd leida». VARJE SOOTAK

Vastuvõtumuudatusi 
tuleb kõigis astmeis
A im e R an dveer
vastuvõtu peaspetsialist

A ili S a lu veer
õppekorralduse spetsialist

Enamik teaduskondi, kol- 
ledžid ja õigusinstituut 
läheb bakalaureuse- ja 
rakend uskõrgharidusast- 
mes lävendipõhisele vastu
võtule.

Seda nii riigieelarvelistele 
kui ka riigieelarvevälistele 
õppekohtadele vastuvõtu 
puhul.

Kõik need üliõpilaskandi
daadid, kellel sisseastumisel 
arvestatavate eksamite põhjal 
arvutatud punktisumma on 
võrdne või ületab lävendi 
ehk vastuvõtuks kehtestatud 
minimaalse punktisumma, on 
ülikooli kohe vastu võetud. 
Bakalaureuseõppesse kandi
deerija saab esitada korraga 
ühe avalduse ühele erialale.

Erandina ei kehtestatud 
vastuvõtuks lävendit arsti
teaduskonda ja bioloogia- 
geograafiateaduskonna riigi
eelarvelistele õppekohtadele 
õppetöö eripära tõttu. Arsti- 
ja bioloogia-geograafiateadus- 
konnas tuleb pidevalt läbi viia 
küllaltki kulukaid praktikume 
ning välitöid, mis eeldavad 
eriti täpset planeerimist.

Lävendipõhist vastuvõttu 
kasutati eelmisel aastal viies 
teaduskonnas.

Magistri- ja doktori
õppesse eksamitega

Magistri- ja doktoriastmel 
otsustati hakata korraldama 
sisseastumiseksameid, mis

seavad sisseastujad võrdsema
tesse tingimustesse. Magistri- 
ja doktoriastmes saab kandi
deerida kahele erialale.

Magistriõppesse astuvad sel 
sügisel esimesed üliõpilased, 
kes kolm aastat tagasi alus
tasid õppimist uute, 2002. 
aastal kinnitatud õppekavade 
järgi.

Teadus- ja kutsemagistri- 
õppesse vastuvõtt toimub sel 
suvel viimast korda ning siin 
ei ole vastuvõtutingimusi 
muudetud.

Doktoriõppesse võetakse 
vastu kõik üliõpilaskandidaa
did, kelle punktisumma on 
võrdne või ületab kehtestatud 
lävendi.

Sisseastumiseksamid uute 
õppekavade järgi toimuvasse 
magistriõppesse korraldatak
se 7.-14. juulini, teadus- ja 
kutsemagistriõppesse ning 
doktoriõppesse teaduskonna 
nõukogus kevadsemestri al
guseks kinnitatud ajal.

Eeldusainete hindamine
3+2 magistriõppe puhul

Need, kes ei soovi magist
riõppes jätkata samal erialal 
või on lõpetanud mõne teise 
kõrgkooli, peavad taotlema 
oma varasemate õpingute 
vastavuse hindamist vajalike 
eeldusainete seisukohalt. Sel
leks saab taotlusi esitada koos 
muude nõutavate dokumenti
dega vastuvõtuajal 1. juulini, 
avatud ülikooli astumisel aga 
19. augustini.

Varasemate õpingute hin
damist ei pea taotlema tingi
mata vastuvõtuajal.

Seda on soovitatav teha

V A ST U VÕ T T
TARTU ÜLIKOOLI

• Lävendipõhine vastuvõtt 
toimub 9 teaduskonnas, 
kolledžites ja õigusinsti
tuudis. Kandideerida saab 
ühele erialale.

• Magistri-ja doktoriõppes 
toimuvad sisseastumisek
samid. Kandideerida saab 
kahele erialale.

• 3+2 magistriõppe eeldus
ainete hindamise doku
mente saab esitada juba 
praegu.

juba varem, esitades taotluse 
dekanaati või kantseleisse. 
Hindamiskomisjonid töötavad 
aasta ringi.

Esitada tuleb vormikohane 
taotlus, mille saab Internetist: 
www.ut.ee/sisseastumine, ja 
akadeemiline õiend. Kui aka
deemilist õiendit veel käes ei 
ole, võib esitada tõendi eelmi
se õppeastme õppetulemuste 
kohta. Taotlusele võib lisada 
ka tunnistused täienduskoo
litusena sooritatud eeldusai
nete kohta.

Taotlusi saab esitada 
ka elektroonselt aadressi 
www.ut.ee/sisseastumine va
hendusel.

Teised dokumendid tuleb 
aga siiski esitada kas isiklikult 
või saata postiga.

Juhul kui varasemad 
õpingud hinnatakse magist
riõppesse kandideerimise 
nõuetele mittevastavaks, an
nab komisjon magistriõppesse 
astumiseks puuduvate eeldus
ainete osas soovitusi.

TANA LEHES

Kultuurivarad  
ajas
LK 3

Vastus prof Eero 
Medijaineni Tartu  
rahu artiklile
LK 2

Ülikooli naiskoor 60
LK 3

19. veebruaril möödus 120 
aastat bakterioloogiaprof, 
arstiteaduskonna de
kaani (1934-1937) Karl 
Schlossmanni sünnist 
(surn 1969 Stockholmis). 
Ta oli 1938. aastast Eesti 
Teaduste Akadeemia  
esimene president.

UUDISED

Akadeem ik Juri 
Lotmani seminar
26.-28. veebruarini toi
mub akad Juri Lotmani 
(1922-1993) rahvusvaheline 
seminar.

Vene kirjanduse prof Ljubov 
Kisseljova sõnul korraldatakse 
iga-aastast seminari kui kin
gitust prof Lotmanile: «Kõik 
ettekandjad tutvustavad oma 
viimase aja uurimistulemusi». 
Prof Kisseljova rõhutab, et et
tekandjaid on magistrantidest 
emeriitprofessorini. «Samuti 
on esinejaid tuntud uurimis
keskustest Venemaalt, Saksa
maalt jm».

Seminar on interdistsipli
naarne, teemasid on antiigist 
tänapäevani.

28. veebruaril kl 14 esitle
takse Näituse 2 aud 207 vene 
kirjanduse õppetooli väljaan
deid, millele pani aluse prof 
Lotman.

Tutvustatakse ka uuenda
tud veebilehte «Lotmaniana 
Tartuensia».

Antakse välja Lot
mani stipendiumid
28. veebruaril kell 14 antakse 
kätte Juri Lotmani 2005. aasta 
stipendiumid.

Iga-aastase stipendiumi- 
konkursi kuulutas välja MTÜ 
Juri Lotmani Fond. See on 
määratud magistrantidele ja 
doktorantidele, kes oma uuri
mistöös jätkavad Lotmani ja 
tema koolkonna traditsioone 
filoloogias ja semiootikas.

O N L I N E -  KÜSITLUS

Kas programmipõhise õppe 
põhimõtted on arusaadavad?

Vastajaid: 81

Uus küsimus:
Kas astud magistrantuuri? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/sisseastumine
http://www.ut.ee/sisseastumine
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Tartu rahu varjamata nurgad

TIIT R O S E N B E R G ,  AGO P AJ UR

Niisiis, Tartu rahu -  kelle võit? 
Ennekõike loomulikult Eesti 
Vabariigi ja selle kodanike 
võit, kes Vabadussõja kaudu 
(mida sobinuks ka Iseseisvus
sõjaks nimetada, sest sisuliselt 
oli ju  tegemist lahkulöömisega 
Vene riigist enesemääramis
õiguse teostamiseks) tagasid võimaluse 
omariikluse realiseerumiseks.

Prof Eero Medijainen pidas konverentsil ettekande «Uute 
piiride loomine: Tartu rahulepingu tähtsus». 2x a n d re s  te n n u s

UUDISED

Narva kolledž koos
tab materjale lastele
18. veebruaril tutvustati Nar
vas kolledži projekti, millega 
pannakse Eesti Kodu Narvas 
juhataja Urmo Reitavi sõnul 
tugev alus eesti keele kui teise 
keele õppele lasteaedades.

«Projekti eesmärk oli luua 
koolieelsetele lasteasutustele 
ja loodavatele piirkondlikele 
keeleõppekeskustele õppe
programm ja -materjalid eesti 
keele kui teise keele õpetami
seks,» märkis Reitav.

2003. a käivitunud projekti 
tellis Integratsiooni Sihtasu
tus. Materjalide koostamisel 
ja koolitusel osalesid spetsia
listid ja eksperdid Eesti kõrg
koolidest ja lasteaedadest, 
professorid, lasteaiaõpetajad, 
eripedagoogid, lapsevanemad 
ja psühholoogid. Narva kol
ledž on ühtlasi ainus kõrgkool 
Eestis, kus praegu lasteaedade 
eesti keele õpetajaid juba ette 
valmistatakse.

Kallista Kanni 110. 
sünniaastapäev
28. veebruaril tähistatakse 
kauaaegse romaani ja ger
maani keelte õppejõu Kallista 
Kanni (1895-1983) 110. 
sünniaastapäeva.

Kell 12.30 kogunetakse 
Paabeli II korrusel ja kell 13 
süüdatakse küünlad Kallista 
Kanni kalmul Raadi surnu
aial.

Kell 15 avatakse Tartu Üli
kooli raamatukogus näitus 
«Kallista Kann 110». Kallista 
Kann (mag phil) töötas TÜs 
1945-1970.

Ta juhatas võõrkeelte ka
teedrit, hiljem saksa keele ka
teedrit, mille koosseisu kuulus 
ka prantsuse filoloogia. Tal on 
oluline osa võõrfiloloogia eri
alade säilimisel Eestis pärast 
sõda ja eelkõige prantsuse 
keele õpetamise järjepidevu
se kindlustamisel. Tema käe 
all sai prantsuse filoloogia 
diplomi terve põlvkond tee
nekaid tõlkijaid, pedagooge 
ja kultuuritegelasi, prantsuse 
keele ja kultuuri vahendajaid 
Eestis (Tiiu Vilimaa, Lauri 
Leesi, Jaan Kaplinski, Merike 
Riives, Kerstin Taime, Eele 
Roon, Anne Kalling jt). Kal
lista Kann on koostanud mitu 
sõnaraamatut.

Ene-Margit Tiit on 
Tartu Tähe kavaler
Tartu linnavolikogu nimetas 
üheks Tartu Tähe kavaleriks 
TÜ emeriitprofessori Ene-Mar
git Tiidu.

Matemaatilise statistika 
professor Ene-Margit Tiit on 
1999. aastast emeriitprofes- 
sor. Ta on tuntud aktiivse lin
nakodanikuna ja tunnustatud 
sisutihedate pereteemaliste ja 
demograafiaalaste uurimuste 
ning artiklite eest.

Tartu Täht antakse Tartu 
linnale osutatud eriliste tee
nete eest.

Ene-Margit Tiit on Helsingi 
Ülikooli audoktor (1995).

T iit R o se n b e rg ,
Eesti ajaloo prof

A go Pajur,
Eesti ajaloo dots

28. jaanuaril avaldas prof 
Eero Medijainen Universitas 
Tartuensises artikli «Tartu 
rahu varjatud nurgad», mille 
mõni päev hiljem trükkis ära 
ka Eesti Päevaleht.

Tänaseks on kirjutis saanud 
kiita ajaloomüütide lammu
tamise ja uute vaatenurkade 
esitamise eest, ehkki neti- 
kommentaarides on pritsitud 
ka sappi autori isiku ja ainult 
provokatiivseks peetavate sei
sukohtade aadressil.

Kuna Medijainen püstitas 
oma artiklis väga mitmeid 
ja väga erinevaid valdkondi 
puudutavaid küsimusi, siis 
keskendume siinkohal üksnes 
Tartu rahule, jättes kõrvale 
küsimused ä la: kas Vabadus
sõda oli sõda, kas Vabadus
sõda lõppes võiduga, miks ei 
kuulutatud 1918. a kevadel 
Saksamaa poolt okupeeritud 
olles sõda Saksamaale, kas 
rahudelegatsiooni missioon 
Pariisi konverentsil oli edu
kas jt.

Neutraliteeditaotlust polnud

Tartu rahulepingu kohta 
kirjutab Medijainen epateeri
valt: «Vähem tahetakse mee
nutada, et Eesti võttis endale 
kohustuse taotleda alalist 
neutraliteeti ja mitte lubada 
oma territooriumile võõraid 
väeüksusi,» ning küsib retoo
riliselt: «Kui aga need artiklid 
enam ei kehti, miks peaks siis 
kehtima kogu leping?».

Paraku on professori nende 
väidete näol tegemist põhi
mõttelise eksimusega, sest 
Eesti ei võtnud endale Tartu 
rahulepinguga nimetatud 
kohustusi. Neutraliteeti puu
dutas lepingus artikkel V, 
milles öeldi: «Kui Eesti alaline 
neutraliteet rahvusvaheliselt 
tunnustatakse, siis kohustub 
Venemaa ka oma poolt seda 
neutraliteeti pidama ning sel
le neutraliteedi alalhoidmise 
tagamisest osa võtma». Nagu 
näha, ei ole siin juttugi Eesti 
kohustusest taotleda alalist 
neutraliteeti (niivõrd eba
määrast kohustust olnukski 
raske ja mõttetu võtta), vaid 
hoopis Venemaa kohustusest 
Eesti võimalikku tulevast 
neutraalsust austada.

Rahuleping kehtib

Mis puutub Eesti kohustus
se mitte lubada oma pinnale 
võõrvägesid, siis kinnitas le
pingu artikkel VII: «Mõlemad 
lepinguosalised kohustuvad 
/ . . . /  igasuguste vägede viibi
mise oma pinnal ära keelama, 
peale Valitsuse omade ja 
nende sõprusriikide vägede, 
kellega ühel lepinguosalisel 
sõjaline konventsioon tehtud, 
kes aga teise lepinguosalisega 
tegelikult sõjajalal ei seisa; 
samuti oma territooriumi 
piirides ära keelama mees
konna kogumise ning mobili
seerimise seesuguste riikide, 
kui ka organisatsioonide ja 
rühmade väeridadesse, kes 
oma eesmärgiks seavad sõja
riistus võitlust teise lepingu
osalisega».

Kui väita, et Eesti on seda 
lepingusätet rikkunud, siis 
tuleks näidata, milliseid 
Venemaaga (Nõukogude Lii
duga) sõjaseisukorras oleva 
riigi vägesid on Eesti Vaba
riigi valitsus pärast Tartu 
rahulepingu sõlmimist oma

riigi pinnale lubanud. Mida
gi sellist pole Eesti ajaloos 
toimunud! Küll rikkus sedagi 
sätet Moskva, lubades eesti 
kommunistidel organiseerida 
novembris 1924 Pihkva ruu
mis relvastatud salku, mis 
valmistusid sissetungiks Eesti 
territooriumile, st seadsid 
eesmärgiks sõjariistus võitlust 
teise lepinguosalisega.

Niisiis osutub Medijaise 
väide Tartu rahulepingu 
mittekehtivusest seetõttu, et 
Eesti olevat mõningaid selle 
sätteid rikkunud, põhjani 
valeks. Tegemist pole mitte 
uue lähenemisnurgaga, vaid 
üsna labase eksimusega (loo
detavasti mitte võltsinguga), 
mida olnuks lihtne vältida -  
tulnuks heita pilk Tartu rahu
lepingu tekstile. Viimane on 
kättesaadav igale asjahuvili
sele, piisab raamatute «Eesti 
Vabadussõda 1918-1920» tei
se köite või Edgar Mattiseni 
monograafia «Tartu rahu» 
(1988) lisade sirvimisest.

Eesti seisukohast

Kui otseseid valesid on 
rahulepingu lugejal hõlpus 
märgata, siis hinnangute and
mine Tartu rahule on märksa 
komplitseeritum ülesanne 
ning hinnangud olenevad tõe
poolest -  vähemalt osaliselt -  
«iga konkreetse hindaja-kirju
taja eesmärkidest».

Medijainen leiab: «Vaevalt 
oli Tartu rahuleping väga 
suur võit Eesti poolel kaasa 
löönud Soome, Taani, Inglis
maa vabatahtlikele ning en
disele Loodearmeele või isegi 
baltisakslastest koosnenud 
väeüksustele. Rääkimata mui
dugi eestlastest, kes sõdisid 
hoopis teisel poolel. Neilegi

polnud see mingi lokaalne 
sõda Eesti pärast, vaid võitlus 
millegi hoopis olulisema ja 
suurema nimel».

Niisiis, Tartu rahu -  kelle 
võit? Ennekõike loomulikult 
Eesti Vabariigi ja selle koda
nike võit, kes Vabadussõja 
kaudu (mida sobinuks ka Ise
seisvussõjaks nimetada, sest 
sisuliselt oli ju tegemist lah
kulöömisega Vene riigist ene
semääramisõiguse teostami
seks, nagu on teinud ja teevad 
seda paljud teisedki rahvad 
ja maad) tagasid võimaluse 
omariikluse realiseerumi
seks. Soome, Taani ja Rootsi 
vabatahtlike (Läänemerele 
saadetud Briti eskaadri komp
lekteerimisel vabatahtlikkuse 
põhimõtet ei kasutatud) võit 
sedavõrd, kui teadlikult tuldi 
aitama kindlustada Eesti ise
seisvust. Baltisakslaste võit 
niivõrd, kui nad kaitsesid 
oma kodu enamliku režiimi 
vägivallategude eest. Kui aga 
keegi peab kommunistlikku 
maailmarevolutsiooni hoopis 
olulisemaks ja suuremaks 
sihiks kui mingit lokaalset 
sõda Eesti pärast, siis on tao
lise inimese seisukohast Tartu 
rahu loomulikult kaotuseks. 
Pigem kaotuseks on see ka 
«ühtse ja jagamatu Venemaa» 
eest võitlejatele.

Selgusetuks jääb vaid see, 
miks tuleks hinnangute and
misel lähtuda iseseisvasse 
Eesti riiki eitavalt suhtunud 
võõrrahva ja/või Moskva 
teenistuses seisnud mõnetu- 
hande eesti enamlase vaate
punktist. Tohiks olla üksnes 
loomulik, et Eesti ajaloo
käsitlus eelistab hinnangute 
andmisel lähtuda Eesti riigi ja 
rahva rõhuva enamuse seisu

kohast, ning ainuüksi selles 
ajaloo mütologiseerimise 
katset näha oleks pehmelt 
öeldes kummaline. Vastasel 
juhul tuleks kogu Eesti ajalu
gu ümber kirjutada vastavalt 
Moskva (Berliini, Londoni 
jne.) soovidele, põhjendades 
seda vajadusega avada üha 
uusi varjatud nurki.

Ja veel üks Medijaise mõtte
avaldus: «Tartus 2. veebruaril 
1920 juhtunut võib teatud 
tingimustel käsitada koguni 
reetmisena, kui vaadata sel
lele Poola, Soome või isegi 
Läti suunalt». Kahjuks ei anna 
autor teada, mida (või keda) 
Eesti reetis, ega selgita, mil
liseid «teatud tingimusi» ta 
silmas peab.

Küllap tuleks alustuseks 
küsida, kas Eestil oli nimeta
tud riikidega tol hetkel rahu 
sõlmimise osas ühishuve, sest 
vastasel juhul ei olnud ju või
malik midagi reeta. Ehk olid 
reetjateks hoopiski lätlased 
ja leedulased, kes loobusid 
algsest kavast istuda rahu- 
kõnelustelaua taha üheskoos 
eestlastega?

Loomulikult talitas iga riik 
(nii Eesti, rahule alla kirju
tades, kui ka Soome, Läti, 
Leedu ja Poola, lepingu sõlmi
mist edasi lükates) omaenese

huvidest lähtuvalt, aga sellise 
tavapärase käitumise tembel
damine reetmiseks -  seejuu
res üksnes Eesti-poolseks -  on 
kahetsusväärne liialdus, mitte 
uudne ja stambivaba lähene
mine probleemile.

Akadeemilisest väitlusest

Kahtlemata on tervitatav, 
kui ajaloolased ei piirdu argi- 
teadvusse kinnistunud kuju
telmade edastamisega, vaid 
püüavad ajaloomõtet elavda
da. Eesmärgiks võiks olla see
juures akadeemilise (või ka 
mitte väga akadeemilise) väit
luse käivitamine. Kindlasti on 
omal kohal käibetõdede kõi
gutamine ning intrigeerivate 
ja provokatiivsete küsimuste 
esitamine. Kuid ka sellisel ju 
hul peaks lähtuma ennekõike 
ikka ajaloolistest tõsiasjadest 
ega tohiks neid väänata oma 
suva kohaselt.

Praegu on raske alustada 
mingitki asjakohast diskus
siooni, sest kõigepealt tuleb 
parandada ära elementaarsed 
vead. Eriti kahetsusväärne on 
seejuures asjaolu, et professor 
Medijaise eksimused on jõud
nud ajakirjanduse vahendusel 
laia lugejaskonnani ning 
tekitanud märkimisväärset 
segadust.

2. ja 3. veebruaril toimus ülikoolis Tartu rahu 85. aastapäeva konverents «Piirimuutused Euroopas 20. sajandil».
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Kultuurivarad ajas
Sõnavõtt Fr. Puksoo 115. sünniaastapäeva ettekandepäeval ülikooli raamatukogus

Areneva ülikooli esimene tingimus õppe
jõudude ja üliõpilaste olemasolu kõrval 
on vanade trükiste fondidega raamatuko
gu. Ülikooli esimene ülesanne on õpetada 
mõtlema ja mõistma.

Paolo Fidanza. Francesco Petrarca, maalilt «Parnass» 
(Raffaeli järgi). 1757. Ofort. ÜR 5560.

Marju Lepajõe

kirikuloo teadur, 
usuteaduse 4. a doktorant

On suur au tervitada Fr. 
Puksoo sünnipäeval kõiki 
Eesti raamatuteadlasi ja 
raamatukoguhoidjaid, kõigi 
poolt, kellel on uskumatu 
õnn ja võimalus iga päev tul
la ülikooli raamatukokku.

Tellida nii rahulikult, nii 
enesestmõistetavalt põhjatu
test fondidest inkunaableid, 
aldiine, elseviire, igat liiki 
paleotüüpe, raskeid foolioköi- 
teid kirikuisade teostega alg
keeltes, Platoni kõikvõimalik
ke väljaandeid Morgensterni 
kogust, käsikirju keskajast ja 
käsikirju eilsest päevast...

Petrarca 700. sünniaasta
päeval piisab paari sedelikese 
täitmisest, et saaks lugeda 
tema enda kirjutatud ladina
keelset CV-d ja vaadata üle 
tema testamendi üksikasjad, 
et mattuda seejärel tema teos
te väljaannetesse ja tõlgetesse 
kõige erinevamatest aegadest, 
maadest, keeltest.

Sajanditepikkune kett

See kõik on nii väga mugav 
ja enesestmõistetav. Need 
köited on nii hästi hoitud, 
kaunilt, sügava asjatundmi
sega restaureeritud, nii et 16. 
saj raamat võib värskem välja 
näha kui tänane trükis.

See kõik on nii hea ja har
jumuspärane, see uskumatute 
varanduste lähedus ja ligi- 
pääsetavus ja hoitus, et tõesti, 
ei mõelda kuigivõrd, mida 
õieti tähendab säilitamine, 
korrastamine, restaureeri
mine ja nii vältimatu pidev 
raamatuteaduslik uurimistöö, 
mida nõuab selle töö siht -  et 
see sajanditepikkune kett ei 
katkeks mitte mingil tingi
musel.

Nii väga mugav on jätta siia 
raamatukokku oma väitekiri 
ja lahkuda, või pärandada siia 
oma käsikirjad, raamatukoor- 
mad ja ära surra, mõtlemata, 
kui pikk tööde ahel sellega 
alles algab, ja et struktuur, 
kuhu üks raamat või käsikir-

jaleht siseneb, on tegelikult 
ju ajalises mõttes haaramatu. 
Internet ja infotehnoloogia 
võimalused on selle struktuu
ri kõrval lapsemäng.

Ometi on see mugav ene
sestmõistetavus, taoline vana 
ülikooliraamatukogu, just 
nimelt vanade trükiste fondi
dega raamatukogu olemasolu 
kõige esimene tingimus üli
koolile, mis areneda tahab.

Esimene tingimus õppejõu
dude ja üliõpilaste olemasolu 
kõrval. See tingimus ei sõltu 
teaduste jagunemisest huma
nitaar- ja reaalteadusteks või 
kuidas iganes neid jaotada. 
Ülikooli esimene ülesanne 
on ikkagi õpetada mõtlema 
ja mõistma, õpetada otsus
tusvõimet inimlikes asjades 
ning see nõuab kogu mõtteloo 
uuesti läbikäimist ja tuntu uut 
läbitundmist.

See ülesanne ei muutu. Iga 
põlvkond peab uuesti alusta
ma otsast peale, sest ei saa 
ümber jutustada seda, mis on 
kultuuris suurim.

Ükskõik, kuidas tahta, 
Platonit ei saa ümber jutusta
da, ehkki seda püütakse kogu 
aeg. Pole õnnestunud kellelgi 
viimase paarituhande aasta 
jooksul. Ei saa ümber jutusta
da Homerost või Petrarcat või 
Piiblit, isegi Oskar Lutsu ei saa 
ümber jutustada.

Ise mõtelda, uurida

Kõik tuleb mõtelda ja tunda 
ise läbi, kõik allikad ise läbi 
käia, tuleb ise anda surnud 
tekstidele uus elu, mõtte ja 
kõigi meeltega, vähemalt 
püüda selle poole, see on kõi
ge lühem ja kergem tee ise- 
endani, iseendale ainuomase 
eluni.

See ei ole koorem, vaid 
kõige suurem vabadus. Al

les seejärel saab oma elu 
mõttekalt kitsendada min
gisse praktilisse valdkonda -  
kooli, kirikusse või laboris
se või ametnikuellu. Selles 
conditio sine qua non-plaanis 
on säilitamine, fondide läbi
töötamine, restaureerimine, 
raamatuteadus, kõike seda 
akadeemilisel kõrgtasemel, 
primaarse tähtsusega just ni
melt tuleviku ülikoolile.

Ja ülikooli asi on omalt 
poolt õpetada oma kasvan
dikke seda mõistma ja vas
tavalt toimima, otsuseid lan
getama. Et ülikool seda pole 
alati suutnud, nagu viimase 
aja arengud raamatukogupo- 
liitikas näitavad, ei tähenda, 
et ülikool võikski oma üles
anded nii mõtlematult lihtsalt 
hüljata.

Sügav baasharidus

Oleks parem, kui teatavad 
enesestmõistetavused püsik
sid niisamagi. Aga ei püsi, 
sest uued põlvkonnad tulevad 
peale. Kui näiteks õpetada 
usuteaduskonnas surnud 
keeli, siis tuleb vähemalt kord 
aastas järgmisi noori veenda, 
et heebrea, kreeka ja ladina 
keele pikk ja põhjalik õppimi
ne on kõige lihtsam ja lühem 
tee viljakaks tegelemiseks 
teoloogiaga, sest see tähendab 
sõltumatust teistest teadlas
test. See tähendab vaba pilku, 
iseseisvust hilisemas elus.

Ja kui keegi tunneb, et on 
loomu poolest laisk, siis kes
kendugu lihtsalt kümmekond 
aastat surnud keeltele, see 
on talle parim. Ja näe, ime 
küll, aga mingit huvipuudust 
üliõpilaste seas surnud keelte 
suhtes pole olnud kogu ise
seisvusaja, õpitakse usinalt ja 
huviga, sest kes ei armastaks 
mugavat ja laiska elu! Avar ja

sügav baasharidus teeb hili
semad valikud ja enesetäien
dused -  ükskõik kus, ükskõik 
millal -  väga kiireks ja vil
jakaks. Aga see selgub alati 
hiljem. Tugeva vundamendi, 
tuumapommikindla ehitise 
tähtsus selgub miskipärast 
alati pärast katastroofi.

Hoolt raamatukogudele

Analoogia kultuurivarade 
säilitamisega on siin selge. 
Kui tahta elada viljakat ja 
kiiret elu selles ühiskonnas 
siin ja praegu ja tulevikus, siis 
see lihtsalt nõuab, et kantaks 
hoolt eelkõige vaimse vunda
mendi ja mäluallikate eest, 
sest see on ühiskonnale parim
-  et just raamatukogud ja ar
hiivid oleksid hästi hooldatud 
ja finantseeritud, professio
naalse pikaajalise kaadriga, 
et neis püsiks vaikus, häiri
matu rahu, turvalisus, mida

saab anda üksnes kogenud 
arhivaar, kes mõtleb vähe
malt 30-aastases kui mitte 
sajandi perspektiivis (mis on 
nii enesestmõistetav igaühele, 
kes mäletab Morgensterni või 
Ellen Kaldjärve!); täpselt nii, 
nagu teoloog peab igal hetkel 
arvestama igavikku, nõnda 
et igavikus elamine muutub 
meeldivaks argiharjumuseks 
ja argipäev on omakorda ju 
malik.

Kust mujalt võiks sündida 
see päristine vaimne dünaa
mika, mis kõigele elu annab ja 
annab ka inimese elule ainu
omase väärikuse? Kust mujalt 
võiks see sündida, kust mujalt 
võiks seda õppida, kui mitte 
siit, raamatukogust, kus kaks 
mõõdet, igavik ja olevik on 
alati kõrvuti, läbipõimunud?

Täisversioon:
www.ut.ee/ajaleht

UUDISED

Prof Anne Lill on 
auhinna kandidaat
Eesti Kultuurkapitali kirjandu
se aastaauhinnale kandideerib 
8 kategoorias 40 kirjanikku. 
Vabaauhinna kandidaatide 
hulgas on ka TÜ klassikalise 
filoloogia prof Anne Lille 
«Tragöödialeksikon».

M aalinäitus «Van 
Goghi jälgedes»
22. veebruaril avati TÜ Raa
matukogus maalinäitus «Van 
Goghi jälgedes».

Näha saab Fideelia-Signe 
Rootsi kümmet akrüülmaali, 
mõnda fotot tänapäevasest 
Lõuna-Prantsusmaast, mõnda 
van Goghi reprot ja tekste 
Irving Stone’i raamatust «Elu
janu». Fideelia-Signe Roots: 
«Maalisin Lõuna-Prantsus- 
maal samadest kohtadest, 
kust van Gogh 19. saj lõpus. 
Enamikus paikades, kus ta 
töötas, on väljas sildid van 
Goghi maaliga -  nii oli või
malik mõnel juhul isegi saja
protsendilise täpsusega van 
Goghi jälgedes käia».

Stipendiumiprog- 
ram mide tutvustus
The Fund for American Studies 
(USA) ja Põhja-Ameerika üli
koolide teabekeskus kutsuvad 
kõiki huvilisi stipendiumi- 
programmide tutvustusele 1. 
märtsil kl 14.15 TÜ aulas.

Tutvustatakse suvekursusi 
Prahas (7.-29. juuli, 11.-18. 
juuli) ja semestripikkust 
õppimis- ja praktikavõimalust 
Washington D.C. erinevates 
riigiasutustes ning loenguid 
Georgetowni Ülikoolis.

Tutvustab The Fund for 
American Studies president 
Roger Ream.

Eriti oodatakse bakalau
reuseõppe üliõpilasi, kel huvi 
politoloogia, rahvusvaheliste 
suhete, sotsiaalteaduste, aja
kirjanduse, majanduse vmt 
vastu.

Vt: kandideerimistingimu- 
si: www.tfasinternational.org, 
www.dcinternships.org.

Info: Merli Tamtik, Põhja- 
Ameerika ülikoolide tea
bekeskus, tel 742 7243, 
merli.tamtik@ut.ee.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor saab 60 Ope avatud ülikoolis
P ille  S ää lik
TÜAN koorivanem

3. märtsil saab Tartu Ülikoo
li Akadeemiline Naiskoor 
(TÜAN) 60 aastat vanaks.

Auväärsest east hoolimata 
on koor aktiivselt tegutse
mas: 2004. aastal salvestati 
koos Riikliku Akadeemilise 
Meeskooriga plaadile Ester 
Mägi värskeim laululooming. 
Ülikooli naiskoor oli esitatud 
nii kooriühingu aastapreemia 
kui ka Tartu 2004. a kultuuri- 
kandja n o m in e n d ik s . Kuigi 
kõrged autasud jäid seekord 
tulemata, pälvis koori esine
mine 23. jaanuaril Estonia 
kontserdisaalis vaid kiidu
sõnu.

Et seekordne sünnipäev 
jääks mällu ka rohkema kui 
vaid ilusate kontsertide ja 
heade soovidega, annab koor 
suve hakul välja heliplaadi 
naiskoori repertuaari raud
varaga. Sinna saab helisema 
nii Tormist, Ernesaksa kui ka 
Mägit. Rääkimata Ritsingust 
ja Pärdist. See on päris oma 
plaat, mille jaoks laulud linti 
lauldud siinsamas Taaralin
nas Karlova pärnade all. Tegu

Naiskoor Baltimaade koorifestivalil Poolas, n a is k o o r i a rh iiv

on terve hooaja kestva projek
ti ja lindistustega, kuid ega 
pole ju tavakski, et üks õige 
sünnipäevalaud ühe õhtuga 
valmis saab.

Aga ega siis pole nii, et peol

ainult lauas istutakse! Sünni
päevalaps astub ka püünele 
ja rõõmustab külalisi. Oma 
vanusele vaatamata ikka veel 
kõlava lauluhäälega.

Kibedad proovid juubeli-

TÜ A KA DE E M I L I S E
NAISKOORI
J U U B E L I Ü R I T U S E D

• 1. aprillil kl 18 Tartu Jaani 
kirikus kontsert-jumala- 
teenistus G. B. Pergolesi 
«Stabat mater».

• 1. aprillil kl 19 Tartu 
Kirjanike Majas vilistlaste 
teeõhtu.

• 2. aprillil kl 16 TÜ aulas 
juubelikontsert «Ood 
armastusele».

Info: Piret Sütt Piret.Sytt@ 
hm.ee, tel 520 1827.

kontsertideks käivad juba 
pool aastat. Et kõik naiskoo
ri vilistlased, kooriga tööd 
teinud inimesed, heliloojad, 
kavalerid meeskooridest, 
tegelased eesti koorimuusika 
püünelt ja telgitagustest ning 
sõbrad-sugulased saaksid 1. 
ja 2. aprillil kahe kena muu- 
sikaelamuse osaks. Sest just 
neil kuupäevadel, siis kui 
kuldnokad juba vilistavad, 
toimuvad ülikooli naiskoori 
juubeliüritused. Reedel Jaani 
kirikus ning laupäeval pea
hoone aulas.

T iia  R is to la in e n
avatud ülikooli 
talituse juhataja

1. märtsil kell 16 esitletakse 
ülikooli vanas kohvikus raa
matut «Õppimine ja õpeta
mine avatud ülikoolis».

Raamat on valminud üli
koolidevahelise koostöö tu
lemusena. Selle kootasid ja 
toimetasid Larissa Jõgi TPÜst, 
Einike Pilli ja Tiia Ristolainen 
TÜst. Väljaandja on TÜ Kir
jastus.

Autoreid on ligi 60. Eesti ja 
Soome ülikoolide õppejõud, 
avatud ülikoolide ja ülikooli
de täienduskoolituskeskuste 
juhid, õppekorraldusspetsia- 
listid, koolituse korraldajad 
ning ülikoolides õppivad täis
kasvanud.

Raamatu koostamisel on 
lähtutud vajadusest tutvusta
da avatud ülikoolis ja ülikooli 
täienduskoolituses õpetavate
le õppejõududele, doktoranti
dele -  samuti kõigile teistele, 
kelle töö on seotud täiskasva
nute koolitamisega -  täiskas
vanute õpetamise ja õppimise 
olemust, avatud ülikoolide

õppeprotsessi kavandamise, 
korraldamise ning hindamise
ga seotud praktilisi tegevusi ja 
kogemusi.

Raamatust leiab nii teoree
tilisi seisukohti täiskasvanute 
õppimisest, õpetamisest, hin
damisest ja tagasisidest kui ka 
praktilisi kirjeldusi õpetamis
meetoditest, õppejõudude, 
õppekorraldusspetsialistide ja 
täiskasvanud õppijate koge
musi ning kogenud õppejõu
dude soovitusi.

Peale selle pakub raamat 
lugemist neile, kes tunnevad 
huvi avatud ülikooli ja elu- 
kestva õppe vastu.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.tfasinternational.org
http://www.dcinternships.org
mailto:merli.tamtik@ut.ee
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ÕNNI TLEME

Margot Liibusk 100
21. veebruaril tähistas 100. 
juubelisünnipäeva arstiteadus
konna kauaaegne dekanaadi 
töötaja Margot Liibusk.

Margot Liibusk omandas 
korraliku hariduse -  1924 
lõpetas Pärnu Linna Tütarlas
te Gümnaasiumi, 1927-1931 
õppis TÜ filosoofiateadus
konnas filoloogiat. Valdab 
prantsuse, saksa ja inglise 
keelt. Pere suurenemise tõttu 
jäi ülikool lõpetamata. Ju- 
ristiametit pidanud abikaasa 
hukkus 1941. Alates 1940. 
aastast ja sõja ajal töötas 
Margot Liibusk polikliinikus 
raamatupidajana. 1944-1950 
oli linna täitevkomitee tervis
hoiuosakonnas meditsiinista- 
tistik ja 1950. aastast töötas 
arstiteaduskonnas.

Dekanaadis olid tema 
vastutusalaks õppekavad, 
tunniplaanide koostamine, 
õppekoormuste arvestamine. 
Proua Margot Liibusk on tea
duskonna töötajatele meelde 
jäänud oma korrektsuse, 
lahke, rõõmsameelse oleku ja 
suure töövõimega.

Rektorid Feodor Klement ja

Arnold Koop, dekaanid Alma 
Toomingas, Artur Linkberg, 
Jüri Saarma, Herman Vahter, 
Ernst Raudam ja Lembit 
Allikmets on teda meeles 
pidanud paljude tänu- ja  au
kirjadega.

72-aastasena siirdus Mar
got Liibusk vanaduspuhkusele 
ja praegu elab ta Tartus tütre 
juures.

Soovime juubilarile arsti
teaduskonna poolt ikka head 
meeleolu, erksust ja tervist!

Lembit Allikmets

«LIVING AND WORKING IN THE
2. märtsil kell 16.15 Lossi 3-327

U K>

Inglise Eurese (Euroopa töövahendussüsteemi) võrgustiku 
nõustajad Jane Osborne ja Jose Vigo tutvustavad töötamis- 
ja elamisvõimalusi Suurbritannias:

• kuidas ja millistest infokanalitest otsida (ka ajutist) tööd 
Suurbritannias,

• kuidas leida infot edasiõppimisvõimaluste kohta,
• mida peab teadma töötamise puhul (töötamise registree

rimine, jms),
• millised on elamistingimused Inglismaal (elatustase, kulu

tused elamispinnale jm s).

EYS V E L J E S T O  85
EYS Veljesto 85. aastapäeva kõnekoosolek

«Mahe kultuur»
26. veebruaril kl 13 Tartu Kirjanduse Majas Vanemuise 19

Aavo Kokk Eesti Päevalehe vastutav väljaandja -
«Käreorganisatsioon mahekultuuris» 

Tarmo Vahter Eesti Ekspressi peatoimetaja asetäitja -  
«Pintsaklipslased: eile, täna, ?»

Ott Heinapuu TÜ semiootikaüliõpilane - «Kellele 
kuuluvad meie unenäod?»

Ene-Reet Soovik TÜ inglise filoloogia lektor -  «Kultuuri 
mahedus ja kultuurivahendus»

Janika Kronberg Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna 
esimees -  «Eks seegi pagulus»

Marin Laak Eesti Kirjandusmuuseumi teadur
- «Ringkäik hargnevate teede aias: 
humanitaaria ja tehnologiseerumine».

ÕNNI TLEME

75

Karl Kull, emeriitprofessor -
3. märts

60

Eha-Maie Laanes, laborant -
25. veebruar
Inge Ernits, tehnik -  1. märts 

55

Enn Seppet, professor -  26. 
veebruar

50

Jaak Valge, dotsent -  1. märts 

45

Pilvi Rajamäe, lektor -  28. 
veebruar

40

Kai Truusalu, assistent -  25. 
veebruar
Lee Padrik, assistent -  1. 
märts
Sirje Saarmann, sekretär -  2. 
märts

35

Katri Hellat, spetsialist -  1. 
märts

30

Anneli Kaasa, lektor -  1. 
märts
Signe Võsoberg-Pastik,
vanemraamatupidaja -  2. 
märts

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-211, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

SEMINAR

Akad Juri Lotmani 
sünniaaastapäeva seminar

Näituse 2 -2 0 7

26. veebruaril

11.15 Seminari avam ine.
11.30-12 Larissa Volpert -  «Reflektsiooni estetiseerimine Lermontovi 

proosas (Petšorin ja  tema prantsuse «vennad»)».
12-12.30 Jelena Pogosjan (Kanada, Alberta) -  «Ettekuulutus am et

likus kultuuris: Nostradamus Jelizaveta Petrovnast».
12.30-13 Dmitri Ivanov -  «Ozerovi ja  Sahhovskoi omavahelistest 

suhetest».
13-13.30 Irina Prohhorova (Moskva) -  ««Rahva» mõiste P Vjazemski 

«Varssavi perioodi» «metapoliitilises filosoofias»».
15.30-16 Aleksandr Januškevitš (Tomsk) -  «V Zukovski päevikud 

kui «käitumistekst »».
16 -16 .30  Tatjana Fraiman -  «Zukovski «baironismist» (poeemi 

saatus)».
16.30-17 Ljubov Kisseljova -  «Ametlik Žukovski ei häbista 

Žukovskit kui luuletajat».
17-17.30 Timur Guzairov -  «Zukovski «Požar Zimnego dvorza»: 

teksti variandid ja  autori parandused».
17.30 Arutelu.

27. veebruaril

10.30-11 Anne Lill -  «Enesetapu motiiv kreeka tragöödias».
11-11.30 Tatjana Kuzovkina -  «F. Bulgarini «Letnjaja progulka po 

Finljandii i Svezii v  1838» kui poleemiline tekst».
11.30-12 Eleonora Hudošina (Novosibirsk) -  «Tuule ja  hullum eel

suse metafoorid Tjuttševi poliitilises retoorikas».
12-12.30 Roman Leibov -  «Tjuttševi emblemaatikast».
13-13.30 Annelore Engel (Kiel) -  «Koobas, ühiskond, armastus L. 

Tolstoi romaanis «Anna Karenina»».
13.30-14 Tatjana Petšerskaja (Novosibirsk) -  «Dostojevski episto

laarne «käekiri» (kiri narratiivses aspektis)».
14-14.30 Irina Avramets -  «Dostojevski novell «Poprošaika»».
14.30-15 Lea Piid -  «K Slutševski «Mephistophelese» kirjandusli

kest ja  muusikalistest alltekstidest».
16.30-17 Jelena Nõmm (Narva) -  «J. Jassinski ajakiri «Igakuised teo

sed» kui XX saj modernistlike perioodiliste väljaannete 
eelkäija».

17-17.30 Roman Voitehhovitš -  «Psyche kuju ikonograafilised all
tekstid Tsvetajeva loomingus».

17.30-18 Maria Borovikova -  «M. Tsvetajeva kirjanduslik ring
kond 1910ndatel».

18-18.30 Aleksandr Danilevski -  «S. Kržižanovski «Kogutud teos
te» 3. köite kommentaaridest».

28. veebruaril

11 Külaskäik Lotmani kalmule Raadi surnuaial (buss väljub
Näituse 2 hoone juurest).

Näituse 2 -207

14-14.30 Prorektor Jaak Kangilaski sõnavõtt.
• 2005 a J. Lotmani stipendiumi kätteandm ine -  Pee

ter Torop, Ljubov Kisseljova.
• Uuendatud veebilehe «Lotmaniana Tartuensia» esit

lus -  Silvi Salupere, Ilon Fraiman.
• TÜ Kirjastuse ja  vene kirjanduse õppetooli koostööst 

-  TÜ kirjastuse direktor Vaiko Tigane.
• Vene kirjanduse õppetooli 2004 a väljaannete esitlus: 

«Puškini lugemised Tartus», «3. V Žukovski 220. ja F. 
Tjuttševi 200. sünniaastapäeva rahvusvahelise kon
verentsi mateijalid».

14.30-15 Juri Tšumakov (Novosibirsk) -  «Juri Mihhailovitš 
Lotmanist: Memoria.»

15-15.30 Silvi Salupere -  «Juri Lotmani semiootiliste tööderet- 
septsioon Eestis».

16-16.30 Malle Salupere -  «Eesti vaatenurk Puškini enesehinnan
gule («Exegi m onumentum» eesti tõlgetes)».

16.30-17 Galina Ponomarjova -  «Vene kirjanduse Tallinna ja  Tartu 
tekstist (võrdlev analüüs)».

17-17.30 Aadu Must -  «Eestlased Venemaal: kultuurikontaktid ja 
konfliktid».

17.30 Arutelu.

ULIOPILASTEATRIS
Lugu halastamatust armastusest 20 pildis ilma vaheajata

Sarah Kane «Puhastatud» 
(«Cleansed», 1998),

tõlkinud Laur Kaunissaare.

Lavastaja ja muusikaline kujundaja Kalev Kudu, kunstnik 
Silver Vahtre, tants Ingrid Tuksam, video Jaan Jürgen Klaus, 
valgus Kristjan Rooni.
Mängivad Vallo Toomla, Kertu Moppel, Martin Liira, Andres 
Maask, Madis Kubu, Indrek Tulp, Roland Kivitare, Anne Roo
vere või Kudrun Vungi.

Esietendused 4. ja 5. märtsil Lutsu Teatrimajas (Lutsu 2) kell 
19. Järgmised etendused: 15., 16., 17., 18., 22., 23., 24., 29.,
30. ja 31. märtsil ning 1. ja 2. aprillil kl 19.

Piletid: 45 ja 65 krooni, gruppidele (vähemalt 7 inimest) 
eelmüügist soodustused. Piletite eelmüük Lutsu Teatrimajas 
(Lutsu 2) E-R kl 10-16, info: 742 3800 ja TÜ Üliõpilasesin- 
duses (Ülikooli 18b) E-R kl 10-17, info: 737 5400.

Alla 14-aastastele ei soovitata!

TEATED
1. märtsil avatakse ülikooli aja
loo muuseumi koostatud näitus 
«Ettevaatust, mürk!» Kärdla 
Gümnaasiumis.
Näitus on Hiiumaa kooliõpilas
tele vaadata 1. maini. Info: Tiiu 
Heldema, ülikooli esindaja Hiiu
maal, tel 463 1188.

2. märtsil kl 10 algab Eesti 
Jäätmekäitlejate Liidu info
päev Türi kolledžis. Päevakava 
www.ut.ee/regionaal. Info: Ene 
Voolaid, tel 384 9162.

4. märtsil osaleb ülikool noor
te infomessil Orientiir 2005
Narvas. Tutvustatakse õppimis
võimalusi ülikoolis ja vastuvõtu
tingimusi 2005. aastal. Info: 
Maire Merioja, ülikooli esindaja 
Ida-Virumaal, tel 332 1217.

Töö välismaal tudengitele 
rahvusvaheliste program
mide raames Work&Travel 
ja Internship Ameerikas. 
BELLNOR, Tartu, Pikk 14,
2 korrus. Tel 740 2466, 
b e lln o r.ta rtu@ on lin e .ee , 
www.bellnor.net.

KAITSMISED
28. veebruaril kell 16 kaitseb 
ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakonna magistritööd 
Merike Kaunissaaare «Bränd 
Estonia logo Welcome to Es
tonia. Tõlgendused ja analüüs 
meediakajastuse ning ekspert- 
intervjuude alusel». Juhendaja 
dots Maarja Lõhmus. Oponent: 
prof Marju Lauristin.

2. märtsil kl 14 kaitseb Virge 
Lahe germaani-romaani filoloo
gia osakonnas Paabeli ruumis 
219 magistritööd «Kirjastami
ne kui empiirilise kirjandus- 
sotsioloogia uurimisobjekte. 
Turu-uuring saksakeelse tõlke
kirjanduse kirjastamise kohta 
1990ndatel aastatel Eestis». 
Juhendaja Karl Lepa, filol-knd. 
Oponent Helgi Andersson, MA.

4. märtsil kl 15 kaitseb TÜ nõu
kogu saalis Kersti Kokk arstitea
duskonna doktoritööd «Aktiivse 
ja passiivse molekulaarse trans
pordi regulatsioon testises». 
Juhendajad: Helle Tapfer, med- 
knd, TÜ anatoomia instituut; 
Pasi Pöllänen, PhD, Kymi Tervi
sekeskus, Kymenlaakso Kesk
haigla, Kotka. Oponent: Marita 
Räsänen, PhD, Kuopio Ülikool.

8. märtsil kl 16 kaitseb eripeda
googika osakonnas Tiigi 78-119 
magistritööd Tiit Leemets 
«Probleemidega poiste liitklassi 
edukuse tingimused». Juhenda
ja: prof Jaan Kõrgesaar. Opo
nendid: prof Aaro Toomela, PhD 
ja Anu Aavik, MA.

9. märtsil kl 15 kaitseb Ülikooli
16-102 koolikorralduse magistri
projekti Laine Aluoja «Õpetaja 
käsiraamatu «Ainetund arvutiklas
sis» koostamine». Juhendaja Piret 
Luik, oponent Valdeko Kalamees.

LOENGUD
2. märtsil kl 18 on TÜ Lõuna- 
Eesti keele- ja kultuuriuuringute 
keskuse jututarõ külaliseks Küti
oru Avatud Ateljee perenaine 
Leelo Laurits, kes tutvustab 
oma valdusi. Kõik huvilised on 
oodatud! Lisainfo: Mari Mets, tel 
737 5422.

Majanduspoliitika loengusarja 
«Eesti majanduspoliitika Eu
roopa Liidus» raames esinevad 
Narva mnt 4-A314:
1. märtsil kl 12.15 majandus- ja 
kommunikatsiooniminister And
rus Ansip;
2. märtsil kl 12.15 teemal «Eesti 
esimesed kogemused liikmeli
susest Euroopa Liidus» Kristiina 
Ojuland.

KURSUSED
1. märtsil algab kursus 
FLKN.03.155. Kaasaegne lõu
naeesti kirjandus (1AP, 27.-39. 
n, A), õppejõud Kauksi Ülle. 
Loeng annab ülevaate kaas
aegsest lõunaeesti kirjandusest 
põigetega rahvaluule ja võru 
kirjanduse ajalukku. Loengud 
toimuvad T kl 10.15-12 Lõuna- 
Eesti keskuses, Lossi 38 (vana 
anatoomikum). Lisainfo: Mari 
Mets, tel 737 5422.

Külalisprofessor Dieter Lenoir 
(München) peab ingliskeelse 
loengukursuse «Jätkusuut
likkuse põhimõtted keemias 
(roheline keemia)». Kursuse 
maht 2AP, arvestus. Käsitletakse 
jätkusuutliku (rohelise) keemia 
põhimõtteid, ajalugu ning raken
dusi. Loeng on mõeldud keemia, 
materjaliteaduse, bioloogia ning 
meditsiini erialade üliõpilastele, 
kes huvituvad laiemalt keemia, 
looduskeskkonna ning kaasaeg
se tehnoloogia suhetest, samuti 
keemia ja bioloogia õpetajaks 
õppijatele. Avaloeng toimub 10. 
märtsil kl 16.15 KH aud 320.

Korp! India kevadsemestri küla
lisõhtud toimuvad Tähtvere 4 
(II k) 28. veebruaril ja 2. märtsil 
kl 19.
Tule tutvuma ja võta sõber ka 
kaasa! Lisainfo: www.ut.ee/lndla.

KONTSERT

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

27. veebruaril kl 16 esineb «Vocal 
Six» (vokaaldžäss, Rootsi) - 
Niclas Cäse (tenor), Stefan 
Högström (tenor), Staffan Paulson 
(tenor), Roban Persson (tenor), 
Pelle Kockum (bariton) ja Peder 
Tennek (bass). Piletid 100 ja 60 kr.

1. märtsil kl 12 ja 15 lastekontsert 
«Suur multifilmi kontsertshow».
Vanad ja armsad multifilmid 
ning tuliuus selleks kontserdiks 
loodud muusika. Laval on suur 
ekraan, Antti Kammiste bänd ja 
klounid Piip ja Tuut.
Piletid 60 ja 30 kr.

SUVINE TOO ÜLIÕPILASTELE!

WORK & TRAVEL USA

Võimalus teenida raha ja täiendada keeleoskust.
Legaalne töö 2 -4  kuuks ning 30 päeva reisimiseks.
Töö puhkekorraldusfirmades (ettekandjana, müüjana, ko
ristajana, administraatorina) igal pool USAs.

Info ja registreerim ine: AS Dialoog (www.dialoog.ee): 
Tartus: Turu 9, 730 4094, dia loog@ dialoog.ee, 
Tallinnas: Gonsiori 13-23, 662 0888, ta llinn@ dialoog.ee, 
Narvas: Kreenholmi 3, 356 0494, narva@ dialoog.ee.

SU M M ER WORK AND TRAVEL USA

Evmar Agentuur pakub üliõpilastele võimaluse töötada suvel 
3-4 kuud legaalselt Ameerika teenindusettevõtetes.
See võimaldab täiendada oma inglise keele oskust, reisida, leida 
uusi sõpru ja teenida raha.
Tingimused: vanus 18-28 a, inglise keele oskus suhtlustasandil, 
registreeritud üliõpilane.
26. veebruaril kl 11 toimub Tallinnas Narva mnt 7c (Reval Hotel 
Central, 2 korrus, I Stuudio) USA Tööandjate Mess. Saab kohtuda 
tulevase tööandjaga ning sõlmida leping juba Tallinnas!
Lisainfo: www.aupair.ee või meie kontorist Narva mnt 7 -  352. 
Tel: 610 9319, 610 9318, 585 1109, info@aupair.ee.
Messil osalemine on tasuta!
Vajalik eelnev registreerimine.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/regionaal
mailto:bellnor.tartu@online.ee
http://www.bellnor.net
http://www.ut.ee/lndla
http://www.dialoog.ee
mailto:dialoog@dialoog.ee
mailto:tallinn@dialoog.ee
mailto:narva@dialoog.ee
http://www.aupair.ee
mailto:info@aupair.ee
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Lotmani stipendiumid doktorantidele
Aija Sakova

26.-28. veebruarini toimu
nud akadeemik Juri Lotmani 
sünniaastapäeva rahvusva
helise seminari lõpetamisel 
andis MTÜ Lotmani Fond 
kätte Lotmani 2005. aasta 
stipendiumid.

Iga-aastased Lotmani Fon
di stipendiumid on mõeldud 
magistrantidele ja dokto
rantidele, kes jätkavad oma 
uurimistöös Lotmani ja tema 
koolkonna traditsioone.

Vene ja slaavi filoloogia 
stipendiumi pälvis dokto
rant Maria Borovikova ning 
semiootika stipendiumi dok
torant Riste Keskpaik. Maria 
Borovikova pälvis auhinna 
töö eest «Marina Tsvetajeva 
ja Peterburi poeedid (A. 
Ahmatova, O. Mandelštam, 
S. Parnok)». Semiootika ja 
kulturoloogia doktorant Riste 
Keskpaik kirjutas oma magist
ritöös prügi ökosemiootilisest 
käsitlusest.

Prügi ökosemiootiline 
kontsept

Riste Keskpaiga töö ülesan
ne on tema sõnul prügi kont
septi semiootiline määratle
mine ja selle kirjeldamine, 
kuivõrd seda pole varem 
tehtud ning prügi kultuurili
ne ja semiootiline teooria on 
seni tekkinud teiste objektide 
analüüsi kõrvalproduktina. 
«Magistritöös visandatud 
teoreetiline programm loob 
aluse edaspidiseks prügi 
semiootiliseks analüüsiks ja 
tegeleb kontseptuaalse lahen
duse otsimisega globaalsetele 
keskkonnaprob leem idele ,»  
selgitas Keskpaik. Prügi on 
tema sõnul ökosemiootilises 
süsteemis nähtuna süsteemi 
ja protsessi osa ehk ülemine- 
kukategooria, mis kuulub nii 
füüsiliselt kui ka semiootili
selt ümbertöötlemisele.

Semiootika professori Pee
ter Toropi sõnul kasutas Kesk
paik nii kultuuriantropoloo
gia kui ka kultuurisemiootika 
ning sealhulgas uue areneva

Vene ja slaavi filoloogia stipendiumi sai doktorant Maria Borovikova.

Prof Peeter Torop. Riste Keskpaik sai semiootika stipendiumi. 4 X va rje  s o o ta k

valdkonna -  ökosemiootika -  
võimalusi. «Seega vastas tema 
töö hästi Lotmani vaimule, kes 
samuti otsis kõiki võimalikke 
teid uuritavaga parima kon
takti saamiseks,» lisas Torop.

Lotmani stipendium 
teeb uurijale au

Maria Borovikova analüü
sib vene kirjanduse lektori 
Lea Pildi sõnul oma töös 20. 
sajandi vene poetessi Marina 
Tsvetajeva loomingu alg- 
perioodi (1910ndate aastate) 
luulet. «Põhiliseks käsitlusob
jektiks on St. Peterburi poeeti
de -  Ossip Mandelštami, Anna 
Ahmatova ning Sofia Parnoki 
luule retseptsioon Tsvetajeva 
värsiloomingus. Teiste arvu
kate uurijate töödest eristab 
Maria Borovikova uurimust 
see, et ta on esmakordselt 
püüdnud põhjalikult kirjel
dada Tsvetajeva kui Moskva 
poeedi enesetunnetust ning 
St. Peterburi luuletajate kui 
põhimõtteliselt teistsuguste li
teraatide poeetika retseptsioo
ni tema luules,» selgitas Piid.

Tsetajeva on Borovikova 
sõnul üks olulisemaid vene 
20. sajandi poetesse ja tema 
loomingu uurimine ei ole olu
line mitte ainult iseenesest, 
vaid ka olulisemate tolleaeg
sete kultuuriliste protsesside 
peegeldusena ühiskonnas.

Lotmani stipendium on 
Maria Borovikovale suur au. 
«Selle saamine iseenesest on 
palju olulisem kui materiaalne 
kasu,» kinnitas Borovikova.

Noored väärikad 
kirjandusuurijad

Vene kirjanduse professori 
Ljubov Kisseljova sõnul oli 
väga hea konkursitöö ka ma
gistrant Fjodor Vinokurovil. 
«Vinokurovi töö Jevgeni 
Zamjatinist on väga hea, kuid 
bakalaureusetööl on juba 
olemuselt raske konkureerida 
magistritööga. Aga loodeta
vasti kandideerib Vinokurov 
ka järgmisel aastal, sest eel
dused on väga head,» selgitas 
Kisseljova.

UT KUSIB

Miks teevad TÜ ja  EPMÜ 
üliõpilasesindus ühise ajalehe?

Vastab TÜ Üliõpilas
esinduse esimees 
Hannes Klaas.

Esindused otsus
tasid alates märtsist 
hakata välja andma 
ühist ajalehte, mille 
nimeks tuleb tõenäoliselt 
«Tartu Tudeng» (nagu «Tartu 
Postimees»)!

Põhjusi on mitu. Wagabund 
TÜ esinduse lehena ei suut
nud ennast ära finantseerida. 
Meil läks liiga palju raha ühe 
mustvalge pisikese lehehaka- 
tise peale, samuti üleliigset 
energiat, et seda lugejateni 
toimetada.

Wagabundil ei olnud ka 
täiskohaga peatoimetajat ning 
juba lehe kokkupanemisel esi
nes väga palju probleeme ning 
ajanappust.

Koos EPMÜ esindusega saa
me jõuda laiema sihtgrupini

(tiraaž 3000!).
Peale selle ei piirdu 

me oma teemavalikus 
vaid Tartu Ülikooliga, 
vaid saame kirjutada 
üldisemalt Lõuna-Ees- 
ti tudengielust, kus 

minu arvates ikka veel peitub 
see õige Eesti akadeemiline 
vaim!

Kutsungi üles teisi Tartu
maa kõrgkoole meiega ühen
dust võtma, kui nad sooviksid 
selles leheprojektis kaasa 
lüüa!

Oodatud on nii tudengite, 
kuid miks mitte ka teiste aka
deemilise pere esindajate ar- 
vamusartiklid, uudised ning 
lugejakirjad, mis puudutavad 
üliõpilaselu.

Leht ei kavatse kindlasti 
jälgida UT akadeemilist stiili, 
vaid püüab olla rohkem tu- 
dengikeskne.

Tartu tudengid pälvisid auhinna
Veiko R oos
avaliku halduse 4. a 
üliõpilane

28. veebruaril anti Tartu 
Ülikoolile üle auhind, mille 
teenisid välja Southwesterni 
suveprogrammis osalenud 
tudengid.

Tartu Ülikool oli 2004. a 
suvel programmis osalenud 
392 ülikoolist parim. Iga aas
ta võtab programmist osa üle 
3000 üliõpilase, kellest umbes 
800 on Euroopast.

Southwestern on juba 150 
aastat pakkunud tudengitele 
ettevõtjakogemust. Ettevõte 
publitseerib haridusraama- 
tuid ja tarkvara, mida müügi- 
ja ärijuhtimisprogrammis osa
levad tudengid müüvad suve
vaheajal. Kuna Southwesterni 
suveprogramm on juba 
suhteliselt vana, siis on sellel 
väga palju edukaid vilistlasi 
mitmest eluvaldkonnast.

Ralph Brigham andis Kadrin Kergandile ja Margit Tagole 
üle tudengite väljateenitud auhinna. v a r je  s o o ta k

Auhinna andsid üle dr Ralph 
Brigham ja Chris Adams ning 
selle võtsid vastu TÜ karjääri- 
ja psühholoogilise nõustamise 
talituse peaspetsialist Kadrin 
Kergand ning spetsialist Mar
git Tago.

Programmis on edukad 
keskmisest töökamad tuden
gid, kes on valmis õppima. 
Suveprogrammi läbinud saa
vad peale teenitud raha ja 
Ameerika reisi ka palju häid 
sõpru kogu maailmast.

TANA L EHES

TÜ A kadeem iline  
Naiskoor 60

Interjvuu
Vaike Uibopuuga 
LK 3

Prof Eero Medi
jainen Tartu rahust
LK 2

35 aastat tagasi (2. märtsil 
1970) avati ülikooli loodus
kaitse- ja  kodu-uurimise 
kabinetis Vanemuise 46 
akadeemik Harri Moora 
(1900-1968) mälestustah
vel.

UUDISED

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogus esitab rektor 
Jaak Aaviksoo ülikooli 2004. a 
eelarve täitmise aruande.

Kavas on vastu võtta 
integreeritud tehnoloo-
giaprogramm, nimetada 
pulmonoloogia ja ftisiaatria 
õppetool pulmonoloogia 
õppetooliks, viia akadee
miliste kraadide nimetused 
vastavusse vabariigi valitsuse 
määrusega jt küsimused.

Skytte medali saaja kandi
daadiks esitatakse nõukogule 
kinnitamiseks Riigikogu liige, 
TÜ vilistlane, endine rahan
dus- ja majandusminister 
Andres Lipstok.

Kõrgharidusstra- 
teegia konverents
11. märtsil kell 11 algab hari- 
dus- ja teadusministeeriumis 
konverents «Kõrgharidusstra- 
teegia alused lähikümnendiks».

Konverentsil tutvustatakse 
kõrgharidusstrateegia aluseid, 
mille on välja töötanud valit
suse asjatundjate komisjon.

Strateegia alused seavad 
esiplaanile kõrgharidusvõrgu 
korrastamise, kvaliteedi taga
mise, rahvusvahelise koostöö 
tugevdamise ning iga-aastase 
riikliku koolitustellimuse 
asendamise kolmeaastaste 
tulemuslepingutega.

Strateegilised alused on 
saanud valitsuselt põhi
mõttelise heakskiidu ning 
ministeerium töötab samu 
põhimõtteid järgides välja 
tervikliku kõrgharidusstratee
gia 1. juuniks. Vt. www.ut.ee/ 
erc/strateegia.html.

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

Kas astud 
magistrantuuri?

Vastajaid: 128

Uus küsimus:
Kas kuulud mõnda 

TÜ kultuurikollektiivi? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikool tunnustab
Tartust, rahust ja tema vaimust

Teadlased lahendavad 
keemiatööstuse probleeme
llla ri Lään
avalikkussuhete juht

2. märtsil toimus Kohtla- 
Järvel seminar «Poolkoksi 
uuringud Eestis».

TÜ tehnoloogiainstituudi 
ja Kohtla-Järve linnavalitsuse 
korraldatud seminari eesmärk 
on kaasa aidata Ida-Virumaa 
keemiatööstuse jääkide prob
leemide lahendamisele.

Instituudi asedirektori 
Erik Puura sõnul on põlev
kivitööstuse jäägid ladestatud 
tööstusjäätmete prügilasse, 
mis moodustavad üle 100 
meetri kõrguseid mägesid. 
«Probleemideks on hais, tolm, 
pinnaseerosioon, eriti aga ne
gatiivne mõju pinna- ja põhja
veele. Täitmaks ELi direktiive 
on vaja prügilad sulgeda.»

Puura sõnul on läbi viidud 
hulgaliselt uurimisprojekte, 
mis on olnud killustatud ning

isegi teadlased ei tea, mis 
partnerinstituutides ja -üli
koolides on välja selgitatud.

«Teadlaste ühistööna on 
võimalik leida parimad la
hendused ning kokku hoida 
sadu miljoneid kroone,» 
märkis Puura. Avaettekande 
«Anorgaanilise osa muutused 
poolkoksimägedes ja nende 
tähtsus» tegi Erik Puura. TÜ 
prof Toomas Tenno rääkis 
põlevkivi poolkoksi keskkon
naohtlikkusest, teadur Jaak 
Truu keskkonna biotehno
loogial põhinevate meetodite 
rakendamise võimalustest 
poolkoksiprügila saneerimisel 
ja prof Ülo Mander reovees 
sisalduva fosfori sidumisest 
põlevkivi tuhas.

Seminaril osalesid ka 
TTÜ ja TPÜ teadlased ning 
keskkonnaministeeriumi ja 
keskkonnauuringute keskuse 
töötajad.

SA MA L T E EM A L :

Eero Medijainen «Tartu rahu 
varjatud nurgad», UT 28. 
jaan 2005,

Tiit Rosenberg, Ago Pajur 
«Tartu rahu varjamata nur
gad», UT 25. veebr 2005.

2005 -  toim) võib olla õigus, et 
nii käituti (võimalik, et tõesti 
Ants Piibu initsiatiivil) viima
se hetkeni ja seepärast jäi too 
hiljem palju kahetsetud püssi
pauk 1939-1940 tegemata.

Eesti tunnustas rahulepingut

Põhjust ja seletust pole vaja 
kaugelt otsida. Niisuguseid 
etteheiteid neutraalsuse ja siis 
ka Tartu rahulepingu rikku
misest Moskva poolt Eestile 
tehti ja peamiselt eespool 
tsiteeritud V artikli pärast. 
Kõige lähem ja selgem näide 
oleks kasvõi Eesti ametlik 
käitumine Karjala ülestõusu 
päevil 1921. Tallinn keeldus 
siis Moskva survel igasugu
sest toetusest ülestõusnutele. 
Näiteid leiduks veelgi. Seega 
julgen taas väita, et Eesti 
tunnustas Tartu rahulepingut 
kui tervikdokumenti ja mitte 
ainult üksikuid artikleid ning 
käitus, vähemalt välispoliitili
selt, nagu oleks ta neutraalne 
riik ehk Tartu rahulepingu 
kohaselt.

Eesti iseseisvuse manifestis 
igatseti olla erapooletu riik ja 
see tahe pandi kirja ka Tartu 
rahulepingu V artiklisse.

Paaris järgnevas selgitati 
täpsemalt, kuidas seda tahet 
konkreetsetes oludes reali
seerida. Aga kui keegi tahab 
tänapäeval usub, et Tartu ra
huleping kehtib seepärast, et 
meie tahame, et see nii oleks 
ning leping püsib rahvusva
helise lepinguna, kui kehtib 
vähemalt üks tema artiklitest, 
siis -  mina ei taha sellist usku 
kuidagi halvustada.

Mina usun samuti (eriti ju 
rist Lauri Mälksoole toetudes), 
et sisepoliitiliselt ehk iseenda 
jaoks on võimalik kinnitada, 
et Tartu rahuleping jääb meie 
endi omaks, meie südames 
või (Tartu) vaimus kehtima. 
Seega sisendame kasvõi ise
endasse usku jätkusuutlikusse 
ja see on äärmiselt vajalik 
ning tervitatav. Võimalik, et 
koguni ajaloolaste ülesanne, 
eesmärk või vähemalt enese
õigustus?

Välisüliõpilaste  
õppereis Tallinna
Täna korraldab TÜ Euroopa 
Kolledž ülikooli välisüliõpilas
tele õppereisi Tallinnasse.

Euroopa kolledži koordinaa
tori Siiri Maimetsa sõnul on 
reisi «Eesti valitsemine Hansa 
Liidust Euroopa Liiduni» ees
märk tutvustada tudengitele 
Eesti võimuinstitutsioone.

Tallinna raekojas kohtutak
se linnajuhtidega ja Toom
peal Riigikogu esimehe Ene 
Ergmaga ning välisministee
riumis tutvutakse Eesti välis
poliitikaga pärast liitumist 
ELi ja NATOga.

Reisist võtab osa 33 välis
üliõpilast Euroopa Liidu 
riikidest, Ameerikast ja Vene
maalt.

TÜ Euroopa Kolledži inglis
keelne siirdeuuringutealane 
õppeprogramm (Prometheus 
Program on Transition 
Studies) on välistudengite 
hulgas populaarne. Peale 
loengute ja seminaride toimu
vad ka õppereisid.

Pikaajalise hea töö eest pälvis 
ülikooli tänukirja füüsika-kee- 
miateaduskonna dekanaadi 
tehnik Inge Ernits.

Narva mnt 27 ära- 
m ärgitute seas
Tartu linnavalitsus valis 2004. 
aasta parima ehitise konkursil 
ehitiste grupis võitjaks Jaani 
kiriku.

Rekonstrueeritud ehitiste 
grupis märgiti ära ka Narva 
mnt 27 ühiselamu.

Ülikooli ehitistest on va
rem parimaks tunnistatud 
Biomeedikum (1999. a).

Koostööst Salis- 
bury Ülikooliga
1.-10. märtsini viibib Amee
rika Ühendriikides tartlaste 
delegatsioon, kuhu kuuluvad 
linnapea Laine Jänes, TÜ pro
rektor prof Jaak Kangilaski ja 
linnasekretär Jüri Mölder.

Tartu linnajuhid teevad ka 
esimese ametliku visiidi Tartu 
sõpruslinna Salisburysse.

Tartu delegatsioon tutvub 
Salisbury Ülikooli ja sealse 
ülikoolisüsteemiga.

Prof Jaak Kangilaski arutab 
ka üliõpilasvahetuse alusta
mise võimalusi.

TÜ auliige on aasta  
missiooniinimene
Mittetulundusühenduste ja 
sihtasutuste liit valis möödu
nud aasta missiooniinimeseks 
Toronto eestlase, TÜ auliikme 
Elmar Tampõllu (pildil).

Tampõld on rajanud Toron
tos Tartu College'i, loonud 
Toronto Ülikooli juurde Eesti 
ajaloo ja kultuuri õppetooli 
ning tutvustanud Kanadas 
Tartut ja tema ülikooli.

2004. aastal nimetati Elmar 
Tampõld TÜ auliikmeks.

Eero  M e d ija in e n
lähiajaloo prof

Eesti Päevalehe kommen
taarides ja isegi UTs tem
beldati mind valetajaks pea
miselt sellepärast, et leidsin 
Tartu rahulepingust artikli 
Eesti erapooletusest ning 
sellele tähelepanu juhtisin.

Esimest korda tegin seda 
juba aastaid tagasi Postime
hes, aga siis ei tekitanud kir
jutis mingeid reaktsioone.

Ülejäänud maailmale läheb 
see teema arvatavasti vähem 
korda. Usun, et enamik amee
riklasi ei mäleta, millal nad 
pärast iseseisvussõda Inglis
maaga rahulepingu sõlmisid 
ja vaevalt seda päeva tähtsus
tavad või lepingu mõnda ar
tiklit meenutavad.

Poliitiline erapooletus

Utiliseerin kolleegide ees
kujul ebaolulise ja meenutan 
vaid erapooletuse teemat: 
«Manifest kõigile Eestimaa 
rahvastele», mis 23.-24. 
veebruaril 1918 avalikult 
ette loeti ja trükis avaldati, 
kinnitas: «kõigi naaberriikide 
ja rahvaste vastu tahab Eesti 
vabariik täielikku poliitilist 
erapooletust pidada, ja loodab 
ühtlasi kindlaste, et tema era
pooletus nende poolt niisama 
ka täieliku erapooletusega 
vastatakse».

Käis Suur Sõda, mida paa
rikümne aasta pärast hakati 
I maailmasõjaks nimetama. 
Vastaspoolteks teiste seas olid 
ka Venemaa ja Saksamaa. 
1917. a lõpul ja 1918. a algul 
jõudis rindejoon tulevase 
Eesti riigi territooriumile. Siin 
jõuti suhteliselt kergesti üks
meelele, et tulevane riik võiks 
ja peaks olema ning jääma 
erapooletuks.

Eesti seisukohalt on oluline, 
et neutraalsuse igatsus (tahe) 
pandi paberile ja see soov anti 
kaasa ka poliitikutele, kellele 
tehti 1918. a algul ülesandeks 
Eesti iseseisvusele maailmas 
(Euroopas ja USAs) toetust 
leida. See igatsus ja teadma
tus, kuidas I maailmasõda 
lõpeb, olid peamiseks takis
tuseks, miks Eesti välisdele
gatsioon 1918 Saksamaale 
sõda ei kuulutanud, kuigi vo
litused, Lääneriikide (eeskätt 
Inglismaa ja Prantsusmaa) 
surve ja õiguslik alus -  Eesti 
territooriumi okupeerimine 
Saksa vägede poolt, olid

Kui keegi tänapäeval usub, et Tartu rahu
leping kehtib seepärast, et meie tahame, et 
see nii oleks ning leping püsib rahvusva
helise lepinguna, kui kehtib vähemalt üks 
tema artiklitest, siis -  mina ei taha sellist 
usku kuidagi halvustada.

vastupanutahet.
See kõik ei kaotanud aga 

Eesti igatsust olla ka edaspidi 
erapooletu. Seepärast kirjuta
ti Tartu rahulepingusse (pea
miselt Ants Piibu initsiatiivil) 
sisse artikkel V: «Kui Eesti 
alaline neutraliteet rahvus
vaheliselt tunnustatakse, siis 
kohustub Venemaa ka omalt 
poolt seda neutraliteeti pida
ma ning selle neutraliteedi 
tagamisest osa võtma.».

Alaliselt neutraalne

Kolleegidel Rosenbergil ja 
Pajuril on õigus, et lepingus ei 
ole juttugi Eesti kohustusest 
taotleda alalist neutraliteeti. 
Tõepoolest pole juttu  kohus
tusest neutraalsust taotleda, 
rahulepingu art V ütleb, et 
Eesti on alaliselt neutraalne. 
Pisut keeruline on väita, et 
seda artiklit tegelikult ei ole, 
või et see oli vananenud unis
tus Belgia neutraliteedist, mis 
oli jäänud juba 19. sajandisse

jne. Kui keegi nimetab ennast 
alaliselt neutraalseks, siis kui
das saab väita, et alaline oli 
tegelikult ajutine ja kellestki- 
millestki sõltuv?

Rahvusvahelist tunnustust 
ja ka Venemaa garantiid Eesti 
neutraliteet ei saavutanud. 
Miks, see on juba omaette 
pikem teema. Aga Eesti era
pooletuks olemise kinnitus 
fikseeriti koos lepingule an
tud allkirjadega.

Tulevik võis olla kahtlane. 
Polnud kindel, kas neutra
liteeti ning isegi iseseisvust 
tunnustatakse rahvusvahe
liselt, aga see ei muutnud 
sisemist kindlat tahet veel 
ajutiseks ja kellestki või mil
lestki sõltuvaks.

Tartu rahuleping oli do
kument, mida hinnati Eestis 
1920.-1930. aastatel kõrgelt. 
Seepärast välditi samme, mis 
annaksid Moskvale alust väi
ta, et Eesti seda rikub. Lauri 
Mälksool (EPL 7. veebruar

Raamatu üks koostajaid, 
akad Ain-Elmar Kaasik, 
Teaduste Akadeemia pre
sident Richard Villems ja  
prof Toomas Asser välja
ande esitlusel TU nõukogu 
saalis. v a r je  s o o ta k

Ilmus uus teadusmõtte raamat
Eesti Teaduste Akadeemia 
esitles TÜ nõukogu saalis 
raamatut «Teadusmõte Ees
tis. Arstiteadus».

Raamatu koostasid akadee
mia asepresident, akadeemik 
ja emeriitprof Ain-Elmar Kaa
sik ning akadeemik ja prof

Raivo Uibo.
Väljaandes antakse ülevaa

de Eesti arstiteaduse arengust 
ja selle probleemidest. Eeskätt 
käsitletakse meditsiinialast 
uurimistööd TÜs, kuid ka 
teistes uurimisasutustes.

29 autori seas on veel pro

fessorid Toomas Asser, Eero 
Vasar, Juhan Sedman, Vahur 
Ööpik, Mati Pääsuke, Teet 
Seene, Raul-Allan Kiivet jt.

Raamat ilmus Eesti TA 
Eesti teaduse eri valdkondi 
käsitlevate nn siniste raama
tute sarjas.

Sõda ei kuulutatud

Vahepeal tegid Saksamaa 
ja Venemaa (nüüd juba enam
lik) käimasolevas sõjas Brest- 
Litovskis märtsis 1918 vahe
rahu. Nõukogude Venemaa 
jättis Baltikumi ja  muudki 
alad Saksamaa kontrolli alla. 
Selle vaherahu tühistasid nii 
Venemaa kui ka Lääneriigid 
novembris 1918. Punaste väe
osad asusidki Brestis loovuta
tud alasid tagasi võtma ja olid 
valmis aitama kaasa enamli
ke mõttekaaslaste tegevusele 
Baltikumis, Ungaris, Austrias 
ja eeskätt Saksamaal, kus 
valmistuti nõukogude võimu 
väljakuulutamiseks. Eesti pol
nud pealöögi suunaks, kuigi 
me seda mõnikord tahaksime 
uskuda.

Mingit sõda Eestile ei kuu
lutatud, seda ei pidanud ega 
saanudki teha. Defacto sõjate
gevus siiski algas. Kuna Eestis 
jõuti oma rahvuslikke väeosi 
juba luua ning mis peamine
-  maareformi kaudu maad lu
bada, siis see kergitas oluliselt

sellise sammu astumiseks 
olemas. Meenutan vaid, et 
selle välisdelegatsiooni (mida 
hiljem esimeseks kutsuti) liik
med läksid erapooletuse või 
sõjakuulutamise küsimuses 
tülli, mis hõõgus veel 1930. 
aastatelgi.
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Väljavõtteid
kroonikast

2004
• 16. märtsil kontsert koos 

TÜ Kammerkooriga.
• 27. märtsil Tartumaa Nais

kooride laulupäev.
• 30. märtsil kontsert TÜ 

Raamatukogu konverentsi
saalis.

• 3.-4. apr saavutas TÜ 
naiskoor kammerkooride 
konkurssil Rakveres oma 
kategoorias I koha ja sai 
klassikaraadio eripreemia 
parima eesti muusika esi
taja ja parima kohustusliku 
loo esitajana.

• 23.-24. apr E. Mägi nais
koori heliloomingu lindis
tus.

• 15. mail Triin Kochi ma
gistrieksam. Kontserteksam 
koos orkestriga «Neli Tem
peramenti», esitati Pergolesi 
«Stabat Mater».

• 26. juunil Tartu laulupidu.
• 1.-4. juulil üldlaulupidu 

Tallinnas.
• 9.-11. juulil tudengikoori- 

de laulupidu Gaudeamus 
Riias.

• 19. sept kontsert Tartu Me
todisti kirikus.

• 24.-26. sept Eesti koori
muusika salvestamine 
heliplaadi väljaandmiseks 
dirigent Vaike Uibopuu juu
beliks. Lindistamise I voor.

• 17. okt esinemine Eesti 
Naislaulu Seltsi 10. aasta
päeval Tallinnas Kaarli 
kirikus.

• 2. okt Aino Järvesoole 
pühendatud mälestuskont
sert TÜ aulas.

• 2. dets ühines naiskoor ELi 
haridusprogrammi Sokrates 
raames projektiga «Open to 
Every Citizen».

• 3.-4. dets plaadimaterjali 
lindistamise II voor.

• 17. dets jõulukontsert TÜ 
aulas koos Tartu Akadeemi
lise meeskooriga.

2005
• 23. jaan esinemine Estonia 

kontserdisaalis Eesti koori
muusika aastapreemiate 
kätteandmisel.

• 28.-30. jaan suusalaager 
Järvekülas.

• 24. veebr lindistuse viima
ne voor.

Naiskoori
juubeliüritused
• 1. aprillil kl 18 Tartu Jaani 

kirikus kontsert-jumala- 
teenistus G. B. Pergolesi 
«Stabat mater».

• 1. aprillil kl 19 Tartu Kirjani
ke Majas vilistlaste teeõhtu.

• 2. aprillil kl 16 TÜ aulas 
juubelikontsert «Ood armas
tusele».

Info: Piret Sütt Piret.Sytt@hm.
ee, tel 520 1827.

TARTU ÜLIKOOLI A KA DE EM I LI NE  NAISKOOR 60

Parim kuulaja 
ja karmim kriitik
M aarja Ü lper  
K risti K u n in g as

Oluline on järjepidevus
Intervjuu naiskoori dirigendi Vaike Uibopuuga
Varje S o o ta k

UT KUSIB

Missugune kohi on koorikollektiividel üli
kooli elus, sh TU Akadeemilisel Naiskooril?
Vastab rektor prof 
Jaak Aaviksoo.

Kirjeldada akadee
milise naiskoori kohta 
ülikoolielus on raske.
Raske sellepärast, 
et ühtpidi on nais
koor oma 60-aastase ajaloo 
jooksul olnud justkui ülikooli 
akadeemilise elu lahutamatu 
koostisosa ja samas seisnud 
sellest kuidagi eemal, kõrge
mal, üle.

Ja teisest küljest on side 
justkui olemuslik, aga tema 
piiritlemine raske ning selle
pärast ei hakkaks seda roh
kem analüüsima.

Küll aga on vahest parimaks 
selgituseks ülikooli naiskoori 
rolli kohta nende esinemine 
ülikooli ajaloo muuseumis,

kui Tartu Ülikooli 
külastas prints Char
les. Selle visiidi ühe 
tipphetke eest, mis oli 
ühest küljest täidetud 
kuningliku ja teisest 
küljest akadeemilise 

sisuga, hoolitses ülikooli poolt 
akadeemiline naiskoor. Mulle 
jäi mulje, et sel hetkel oli üli
kool erakordselt uhke oma 
naiskoori üle. Olen kindel, 
et naiskoor oli uhke oma üli
kooli üle ja usun, et prints 
Charles võttis Tartust kaasa 
arusaamise, et tegemist on 
tõelise akadeemilisi väärtusi 
kandva asutusega.

Suur tänu, sulle Tartu Üli
kooli Akadeemiline Naiskoor, 
ülikooli elu edendamise eest 
ja õnne 60. sünnipäeval!

UT KÜSIB

Missugune kohi;.on ülikooli kooridel Tartu 
linna elus, sh TU Akadeemilisel Naiskooril?
Vastab Tartu linna
pea Laine Jänes.

Tartu Ülikooli 
naiskoor -  see on 
mõtteviis. Olen isegi 
selle koori vilistlane, 
laulsin seal 1981-1983.

Need on olnud väga mäle- 
tamisväärsed ja põnevad 
elamused, aga ka õpetlikud. 
Mulle kui lauljale, mulle kui 
koorijuhile, mulle kui inime
sele. Märksõnad, mis mulle 
tulevad pähe ratsionaalsema 
poole pealt.

Suurepärane muusi
ka ja võiduelamused -  
need on tundelised 
sõnad.

Ülikooli naiskoor 
on kindlalt Tartu üks 

esinduskooridest, kelle esine
miste üle võib uhkust tunda 
nii koduses aulas kui ka raja 
tagant toodud auhindade ni
mistut vaadates.

Palju õnne naiskoorile, 
vastupidavust ja head tervist 
ning asjalikku norimismeelt 
Vaikele!

3. märtsil 1945 asutas Tartu 
Ülikooli muusikaõpetaja, 
helilooja ja dirigent Richard 
Ritsing TÜ Akadeemilise 
Naiskoori.

R ich a rd  R its in g  j u h a ta s  
k o o r i 1 9 4 5 -1 9 6 3 . T eil 
o li  j u lg u s t  k o o r  ü le  v õ t ta  
k o h e  p ä r a s t  k o n s e r v a to o 
r iu m i lõ p e ta m is t  1 9 6 3 .

1945 loodud koor moodus
tus ju headest lauljaist. Maest
ro Ritsing kutsus koori ka 
endise Tartu Naislaulu Seltsi, 
Salme Kanni koori lauljaid 
jt. Koori esimene esinaine oli 
ülikooli teadussekretär Irene 
Maaroos, kes seisis kaua aas
taid koori asjade eest.

Hindan väga koori alguse 
tugevust ja järjekindlust. 
Minu julgus koori juurde tulla 
oli teadmine, et Ritsingule on 
abi tarvis.

K u id as v õ ta b  k o o r  v a s tu  
o m a  ju u b e lit?

Äsja laulsime sisse oma 
plaadi. Loodame väga, et 
plaat veel sel kevadel valmis 
saab.

12. ja 13. märtsil osaleme 
Eesti Naislaulu Seltsi 10. aas
tapäevale pühendatud nais
kooride võistulaulmisel.

Aprilli algul on meie oma 
juubelikontserdid. Sõidame 
ka Soome Põhjamaade üliõpi-

M id a o le te  i s e  n e n d e  
p ik k a d e  a a s ta te  jo o k s u l  
sa a n u d ?

Olen saanud tõestada, et 
mu õpingud on vilja kandnud, 
et olen oma kõrva kõvasti ha
rinud. Et olen saanud õpetada 
ja juhatada ilusat loomingut.

K as tö ö  k o o r ig a  o n  v a h e l  
k a  tu sk a  v a lm is ta n u d ?

Vahel ikka. Mind häirib 
see, kui ei peeta sõna, kui

M ida s o o v it e  s ü n n ip ä e 
v a l o m a  k o o r ile ?

Soovin koorile armastust 
kõige vastu siin ilmas, seal
hulgas muusika vastu.

Loodan, et koorile väärt 
dirigent leidub. Dirigenti pole 
kerge leida. Osa lõpetajaid 
läheb ju selle asemel, et maa
le muusikaõpetajaks minna 
ja kohalikku koori juhatada, 
hoopis panka telleriks. Liht
salt palgavahe on nii suur.

Kusagil aula viimases reas 
istub naiskoori esinemiste 
parim kuulaja ja karmim krii
tik Ene Ahven (pildil).

Pole suuremat kiitust, kui 
Ene napid sõnad pärast kont
serti: «Üldjoontes võis rahule 
jääda. Ei olnud väga vigagi».

Ühe muutuva koosseisu
ga üliõpilaskoori hoidmine 
jätkuvalt heas vormis nõuab 
meeskonnatööd.

Naiskoori laulusuude
«häälestamisel» on dirigent 
Vaike Uibopuule abiks hääle
seadja Viviane Kallaste ning 
koormeister Ene Ahven.

Ene Ahven on ülikooli 
naiskoori koormeister aastast 
1971. Samal ajal on ta olnud 
ka aastaid Tamme Gümnaa
siumi muusikaõpetaja ja 
koorijuht ning juhatab üle- 
eestilist lastekoori.

Ene Ahven on pealtnäha 
tõsine ja asjalik koorijuht, 
kuid samal ajal naerusuine 
muigaja.

Ene innustav naer teeks iga 
koori sada korda paremaks. 
On vist vähe inimesi, kes suu
davad nii nakatavalt naerda 
ja samal ajal ka laulupartii 
selgeks õpetada.

Selles viimases on ta aga 
absoluutne tipp -  enne luu
kambrit, kus tuleb aru anda 
omandatud lauludest, on Ene 
tundmatute nootide ja viisikäi- 
kude õppimisel parim abiline. 
Igatahes on väga vähe neid, 
kes Ene käe all laulu selgeks 
ei saaks või pikalt joru ajaks. 
Sellistel juhtudel on tegemist 
pigem ikka laulja puuduliku 
noodilugemisoskusega, nagu 
kooris tavaks tõdeda.

Kui koor proovides käitub 
nagu kamp teismelisi, teeb 
Ene range näo pähe ning 
noomib. Nagu 5b klassi lapsi. 
Kannatlikult. Aga rangelt.

Kuid kui hinge peal on 
muresid, saab Enelt alati nõu 
küsida. Osava diplomaadina 
suunab ta kõik kurtjad küll 
ringiga peadirigendi palge 
ette, kuid seda märkad siis, 
kui mure on möödas.

Naiskoori kontsertidel on 
koor laval ja Vaike koori ees. 
Staažikamad lauljad juba tea
vad, et kusagil kaugemal, aula 
viimases reas (seal posti taga) 
istub Ene, naiskoori esinemis
te parim kuulaja ja karmim 
kriitik.

Iga noot ja ebakõla tuuakse 
täpselt välja, väljalaulmata 
mõte ja sassiaetud sõnad 
saavad oma märkuse. Ene 
teab, milleks me suutelised 
oleme, kuidas laulda oskame, 
ning hinnaalandust ei tee ta 
kellelegi.

Naiskooril on tõesti väga 
vedanud -  meil on suurepära
ne koormeister Ene Ahven 
ja lisaks temale ka maailma 
parimad inimesed, muusika 
ja lauluoskus.

T eie  k ä e  a ll  o n  k o o r  
jõ u d n u d  e e s t i  k o o r im u u 
s ik a  t ip p u , sa a n u d  p a lju  
a u h in d u  E e s t is t  ja  v ä l i s 
m a a lt . M is o n  T eid  h o id 
n u d  s e l le  k o o r i ju u r e s?

Aeg-ajalt olen tahtnud küll 
ära minna, aga hetkel pole 
olnud kedagi, kes koori üle 
võtaks.

Paaril viimasel aastal olen 
rääkinud oma endise õpi
lase, ülikooli kammerkoori 
dirigendi Triin Kochiga, aga 
ta pole veel naiskoori kasuks 
otsustanud.

Dirigendile on suureks 
abiks koori juhatus. Üle hulga 
aja on meil väga võimekas ja 
pühendunud juhatus, kes on 
avatud ja väga hea suhtlemi
sega.

Mainida võiks Maarja 
Ülperit, Pille Säälikut, Piret 
Sütti, Kristi Kuningat ja pal
jusid teisi. Peale selle, et nad 
kõigi asjadega hakkama saa
vad, on nad ka väga rõõmsad 
noored inimesed. Koor ei 
tegele ju ainult laulmisega, 
on omad traditsioonilised 
üritused, sh spordipäevad, 
sünnipäevad jpm.

Ü lik o o lid e  k o o r id e g a  o n  
ju  r a sk e m  tö ö ta d a , k o o s 
s e is  u u e n e b  p id e v a lt .

Selle võrra on muidugi ras
kem, aga ka huvitavam. Jälle 
tulevad uued noored inimesed 
oma põlvkonna näoga.

Aga meil on ka palju püsi
vat. Väga hästi on läinud 
hääleseadega, sest kaua 
aastaid tegeles sellega Ru
dolf Jõks. Teda küll enam ei 
ole, aga ta seisab alati meie 
kõrval. 28. veebruaril täitus 
Jõksi sünnist 110 aastat, 
süütasime tema mälestuseks 
teisipäeval proovis küünla.

Praegu äratab meie lauljate 
hääli Viviane Kallaste. Väga 
kaua on meie kooris vastu 
pidanud ka koormeister Ene 
Ahven.

Vaike Uibopuu ja koori auliige, helilooja Veljo Tormis.
ERAKOGU

TARTU A K A D EE M IL I NE  NAISKOOR

• 1957 kirjutas maestro Richard Ritsing koori liikme Valli 
Kasesalu sõnadele koori moto, mida lauldakse iga koori- 
proovi lõpus.

• 26. apr 1959 sai koor lipu. Lipuvärvid on violett, tumesini
ne, valge.

• Kooris on eri aegadel olnud 45-180 lauljat.
• Uute liikmete vastuvõtt toimub pidulikult pärast esimest 

kaasalauldud kevadkontserti.
• Lauljad, kes on kooris laulnud viis hooaega, saavad nais

koori värvidega lindi ning teenelise laulja tiitli.
• Praegu on naiskooris 42 lauljat.
• Esimese aasta lauljaid on praegu 8, lindikandjaid 10.
• Praegune lauljate keskmine vanus on 21 aastat.
• 2004 oli naiskooril 15 avalikku ülesastumist.
• Koori korralised proovid on teisipäeviti ja neljapäeviti TÜ 

peahoone aud 232. Proovid algavad kl 18.05.
• TÜ Akadeemilisel Naiskooril on kaks vilistlaskoori.

laskooride festivalile.
Juunis on Alatskivil Eduard 

Tubina 100. sünniaasta
päeva pidustused, augustis 
on Pärnus Veljo Tormise 75. 
sünniaastapäeva kontsert, 
osaleme vaimulikul laulupäe- 
val Tartus jne.

vahel loobutakse kergekäeli
selt proovist või esinemisest 
selle nimel, et midagi muud 
tähtsamaks peetakse. Aga kui 
konkurssidel tahetakse osale
da, vajab see pühendumist. 
Kui tahetakse plaati teha, siis 
tähendab see palju tööd.
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ÕNNI TLE ME

Emeriitprof Karl Kull 75
3. märtsil tähistas 75. juubelit 
emeriitprof ja  Tartu linna au
kodanik Karl Kull.
Kull lõpetas arstiteaduskonna 
kiitusega 1955.

1962. aastast töötas ta 
kirurgiakliinikus Toomel, 
1965. aastast vastloodud ve- 
resoontekirurgia osakonna 
juhatajana. Sel ajal sooritas 
ta juba kõiki kasutusel olnud 
seedetrakti ning veresoonte 
operatsioone.

1967-1971 oli Kull Tartu 
Linnahaigla peaarsti asetäitja 
ravi alal. 1968 kaitses me- 
ditsiinikandidaadi väitekirja 
veresoontekirurgia alal.

1971, kui kirurgiakliinik 
kolis Maarjamõisa Haiglasse, 
sai Karl Kullist seal II kirur
giaosakonna juhataja.

1973 asus Kull tööle onko
loogia dispanseri kirurgia
osakonna juhatajana. 1975. 
aastast töötas Karl Kull ka 
dotsendina.
1992 valiti Kull radioloogia 
ja onkoloogia kliiniku klii
nilise onkoloogia õppetooli 
juhatajaks ja korraliseks pro
fessoriks, 1996. aastast on ta 
emeriitprofessor.
1999. aasta lõpuni oli ta 
onkoloogiahaigla kirurgia
osakonna juhataja, tänaseni 
on hematoloogia-onkoloogia 
kliiniku konsultant.

Karl Kull hakkas esimesena 
Eestis tegema radikaalseid 
operatsioone kõhunäärmevähi 
puhul ja juurutas esimesena 
kliinilisse praktikasse mitmeid 
radikaalseid operatsioone 
onkogünekoloogias.
Ta on olnud Tartu Kirurgide 
Seltsi juhatuse, Eesti Onko- 
loogide Seltsi juhatuse ja Eesti 
Kirurgide Assotsiatsiooni juha
tuse liige. 1987 anti teenelise 
arsti tiitel.
Juubilar on üks neist vähes
test, kelle kohta võib täie 
õigusega võib öelda -  ta on 
sündinud arst ja kirurg.

Tartu Ülikooli ja SA TÜ 
Kliinikumi hematoloogia- 

onkoloogia kliiniku 
kolleegide nimel 

Hele Everaus

SPOR T

Homme kl 10 algavad Tallinnas, Nõmmel Eesti üliõpilaste 
suusatamise meistrivõistlused.
Esimesena võisdevad mehed 10 km vabatehnikas, 10.45 on 
naiste 5 km vabatehnika, kl 12 teatesprindid kolmeliikmeliste- 
le segavõistkondadele vabatehnikas. Osavõtt prii, võistlejatele 
saun. Registreerumine ja info www.easl.ee, 733 3233. 
Korvpallimeeskonnal Tartu Ülikool/Rock on uuenenud 
kodulehekülg www.rock.ee/basket.

V A H E T U S Ü L I Õ P I L A S E K S  US A ss e

TÜ bakalaureuseõppe üliõpilastel on võimalik kandideerida 
vahetusüliõpilaseks Põhja-Carolina Ülikooli Greensboros 
(www.uncg.edu) üheks semestriks 2005/2006. õ-a. 
Kandideerida ei saa psühholoogia, õigusteaduse, arstiteaduse 
või meedia/ajakirjanduse eriala bakalaureuseõppe üliõpila
sed.

Nõutavad dokumendid (inglise keeles):
• cy
• põhjendatud avaldus (personal statement),
• tõend õppetulemuste kohta,
• TOEFLi keeletesti tulemus PBT 5 5 0 (CBT 213),
• üks soovituskiri eriala õppejõult.

Üliõpilane ei pea tasuma UNCG õppemaksu, samuti on taga
tud kohapealne majutus ja toitlustamine.
Üliõpilane peab muretsema UNCG tervisekindlustuse ($45 
kuus), tasuma viisa ($100 viisa + $100 SEVIS) ning reisi
piletite eest.

Dokumendid esitada 17. märtsiks Põhja-Ameerika ülikoo
lide teabekeskusesse: TÜ Raamatukogu, W. Struve 1-325. 
Avatud E-N 13.-16.
Info: Merli Tamtik, merli.tamtik@ut.ee, tel 742 7243.

ÕNNI TLE ME

45

Kersti Meinart, erakorraline 
assistent -  10. märts

40

Kai Kisand, teadur -  8. märts 
Vahur Mäemets, teadur -  10. 
märts

30

Ele Reiljan, teadur -  7. märts

Natalja Gordejeva, assistent 
-  8. märts

25

Tiina Tosens, laborant -  7. 
märts
Hedvig Rajari, restauraator - 
10. märts
Merelle Zeiger, SO dekanaa
di juhataja -  10. märts

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-211, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

«Võti Tulevikku» 
aitab alustada karjääri
Dea Veerem äe
BEST-Estonia

30. ja 31. märtsil kell 10 al
gab Tallinna Tehnikaülikoo
lis (Ehitajate tee 5) karjääri- 
päev «Võti tulevikku».

Kahel päeval saab tutvuda 
töö- või praktikakohta pakku
vate ettevõtetega.

Samuti toimuvad üldhari
vad seminarid.

15. korda organiseeritava 
projekti eesmärk on koordi
neerida infovahetust ettevõte
te ning tudengite vahel, viia 
tudengid kurssi olukorraga 
tööjõuturul ning aidata orien
teeruda pakutavate töö- ja 
praktikakohtade seas.

Projekt «Võti tulevikku» 
koosneb personaliteemalisest 
infokataloogist ja kahepäeva
sest karjääripäevast Tallinna 
Tehnikaülikoolis.

Märtsi keskpaigas ilmuvas 
infokataloogis tutvustavad 
tudengitest huvitatud ette
võtted oma personalivaliku 
strateegiat. Esindatud on nii 
rahvusvahelised suurette
võtted Coca-Cola, Siemens, 
Euroopa Patendiamet kui ka 
ainult Eestis tegutsevad Nor- 
ma, Eesti Ehitus, Viru Keemia 
Grupp jpt.

Kataloogis on ka artikleid 
sellest, kuidas olla edukas 
tööotsinguil. 2000 esimest 
tellijat saavad kataloogi ta
suta postiga koju. Piiratud 
kogus katalooge jagatakse ka 
karjääripäeval. Kataloogi saab 
tellida projekti koduleheküljel 
www.vt.ee.

Esimesel päeval toimuvad 
seminarid annavad õpetus
sõnu CV kirjutamisest oma 
äri alustamiseni. Teise päeva 
sisustavad teaduskonniti toi
muvad ettevõtete presentat
sioonid, kus firma tutvustab 
ennast ning oma võimalusi 
eriala tudengitele (ehitus-, 
keemia-, majandus-, mehaa- 
nika-, energeetika-, humani- 
taarteaduskond ja infotehno
loogia teaduskond).

Pärast iga seminari on 
ettevõtetele eraldatud laud 
stendiga, kus tudengil on 
poolteist tundi aega, et teha 
ettevõttega lähemat tutvust. 
Teisel päeval toimub ka CV- 
Online' i CV-põhine nõus
tamine, kus analüüsitakse 
tudengi kaasa võetud CV-d 
ning jagatakse näpunäiteid 
selle parandamiseks.

Sissepääs on tudengitele 
tasuta.

Info: www.vt.ee.

Teatriteemaline 
konkurss üliõpilastele
Seosta oma koolitöö Eesti 
teatriga ja võida DRAAMA  
2005 kaelakaart.

Seoses algava teatrikuuga 
kutsub SA Eesti Teatri Festival 
tudengeid osalema Eesti teat
ri ja festivali DRAAMA 2005 
teemalisel konkursil.

Viie parima ja huvitavaima 
töö autorid saavad septemb
rikuise teatrifestivali kaela- 
kaardid, mis tagavad prii 
sissepääsu peaaegu kõigile 
festivali üritustele, kaasa ar
vatud enam kui 40 etendusele 
ja kontserdile.

Festivali tegevjuhi Rait 
Matiiseni sõnul ajendasid 
konkurssi välja kuulutama 
kaks põhjust: tudengite ala
line mure kodutööteemade- 
ga ning see, et üliõpilased 
teevad pidevalt väärtuslikke 
uurimusi, kuid need jõuavad

harva nendeni, kellest töö 
on ja kellel neist kasu oleks. 
«Me ei kutsu kedagi mingit 
lisatööd tegema. Koolitööd, 
mis tuleks ka muidu ära teha, 
tuleb konkursil osalemiseks 
lihtsalt seostada Eesti teatri
ga,» lisas ta.

Festival ei määra töödele li
satingimusi. Olgu see festivali 
kaubamärgi analüüs, essee 
teatrite rahastamissüsteemist, 
lõputöö Vanemuise teatri aja
loost, teatrisümboli -  kurva 
ja rõõmsa näo -  semiootiline 
analüüs või uuring festivali 
kohast Eesti kultuuris.

Kõik tööd on oodatud ning 
osalevad võrdsetel tingimus
tel.

Tööde esitamise viimane 
tähtaeg on 1. juuli. Tööd 
saata aadressil: konkurss@ 
festival.ee.

V A H E T U S Ü L I Õ P I L A S E K S  VORONEŽI

Voroneži Ülikoolis saab sügissemestril vahetusüliõpilasena 
täiendada oma vene keele oskust.
Kandideerida võivad kõikide erialade üliõpilased, magistran
did ja doktorandid sõltumata keeleoskuse tasemest.
TU «järglane» Voroneži Ülikool on üks parimaid vene keele 
võõrkeelena õpetamise keskusi Venemaal. Paljud TÜ üliõpi
lased on seda võimalust juba kasutanud ning siiani sellega 
rahule jäänud.
Voroneži Ülikool pakub stipendiumi ja tasuta ühiselamukoha. 
Sõidu- ja viisakulud katab sõitja.

15. märtsiks esitada põhjendusega avaldus vabas vormis, 
lisada kontaktandmed (posti-ja meiliaadress, telefon), tõend 
õppetulemuste kohta (väljastab vastava teaduskonna deka
naat) ja passikoopia (mõlemad lehed) viisakutse saamiseks. 
Avaldused ja passikoopiad tuua Näituse 2 ruum 218.
Info: Ljubov.Kisseljova@ut.ee või tel 737 6352.

RapO
asutatud

1991

■ Kontoritehnika,-tarbed ja kulumaterjalid 
•Toonerikassettide täitm ine ja renoveerimine 
• Kontoritehnika hooldus ja remont
■ Kauba transport TÜ osakondadele tasuta

Tartu Ülikoolile püsisoodustus vastavalt kehtivale koostöölepingule 
Tartu Ülikooli üliõpilastele hinnasoodustus -10%

Rapo AS 
Soola 3

730 0187 
730 0189

tartu@rapo.ee
www.rapo.ee

SEMINAR  
9. märtsil kl 16.15 algab Vanemuise 46 aud 327 seminar

«Sotsiaalse infrastruktuuri planeerimine nüüd 
ja muiste Eesti väikekeskuste näitel».

Ettekanded
Taivo Tali «Planeerimisteooriad, nende sobivus ja ra

kendamine Eestis ja Tartumaal»
Pille Metspalu «Sotsiaalse infrastruktuuri planeerimine 

nüüd ja muiste: (Tabasalu aleviku) gene
raalplaanist (Suurhansu maaüksuse) detail
planeeringuni»

Jaak Kliimask «Maapiirkondade majandus- ja rahvastiku
muutus -  mõju sotsiaalse infrastruktuuri ja 
teenuste tarbimisele»

Garri Raagmaa «Väikekeskuste sotsiaalse infrastruktuuri 
planeerimise teooria ja praktika Eestis läbi 
sajandi. Suure-Jaani piirkonna näide».

A JA KI RJ ANI KE  E LUL OOD

TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond pikendab 
ajakirjanike elulugude järgmise kogumiku käsikirjade laeku
mise tähtaega 1. maini.

Käsikirjad saata: anu.pallas@ut.ee või sulev.uus@ut.ee või 
postiaadressil «Elulood», ajakirjanduse ja kommunikatsiooni 
osakond, Tartu Ülikool, Ülikooli 18-132, Tartu 50090. 
Ajakirjanike elulugusid korjame koostöös Ühendusega Eesti 
Elulood ning Eesti Raadio ja Eesti Televisiooniga.
Info eespool mainituid aadressidel või tel 737 5189.

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond

TEATED
4. märtsil kl 16 peab dots Kalle 
Velsker dotsentide ja teadurite 
klubis Liivi 2-613 ettekande 
«Kas eliitkoolidele ei või jaa?». 
Info: tel 748 3513 või 5554 4213. 

7. märtsil kl 18 esitletakse TÜ 
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskuses Helbe 
Merila-Lattiku raamatut «Karm 
ja kaunis Karula. Elust, olust 
ja inimestest muinasajast 
tänapäevani». Kõik huvilised on 
oodatud! Keskus asub Lossi 38 
(vana anatoomikum). Lisainfo: 
Mari Mets, tel 737 5422.

7. märtsil avatakse TÜ ajaloo 
muuseumi koostatud näitus 
«Otsin õnne» õigusinstituudis 
Tallinnas. Näitust saab vaadata 
31. märtsini. Info: Aire Luts- 
Vähejaus, tel 627 1896.

KAITSMINE
11. märtsil kl 14.15 toimub ma- 
temaatika-informaatikateadus- 
konnas Liivi 2-404 Liile Jõgi ma
gistritöö «Ühe aktsia käitumist 
kirjeldavate Black-Scholesi tüüpi 
turumudelite parameetrite hin
damisest» kaitsmine. Juhendaja: 
prof Raul Kangro, Audentese 
Ülikool. Oponent: prof Kalev 
Pärna, TÜ.

KURSUSED
Külalisprof Dieter Lenoir 
(München) peab ingliskeelse 
loengukursuse «Jätkusuut
likkuse põhimõtted keemias 
(roheline keemia)». Kursuse 
maht 2AP, arvestus. Käsitletakse 
jätkusuutliku (rohelise) keemia 
põhimõtteid, ajalugu ning raken
dusi. Loeng on mõeldud keemia, 
materjaliteaduse, bioloogia ning 
meditsiini erialade üliõpilastele, 
kes huvituvad laiemalt keemia, 
looduskeskkonna ning kaasaeg
se tehnoloogia suhetest, samuti 
keemia ja bioloogia õpetajaks 
õppijatele. Avaloeng toimub 10. 
märtsil kl 16.15 KH aud 320.

LOENGUD
7. märtsil kl 16 toimub 
Biomeedikumi aud 1006 TÜ 
molekulaarse ja kliinilise me
ditsiini keskuse seminar. Prof 
Jaanus Harro peab ettekande 
«Moodne psühhofüsioloogia 
ja afektide neurobioloogiline 
regulatsioon». Oodatud on kõik 
huvilised! Kohvilaud.

7. märtsil kl 18.15 toimub KH 
ringauditooriumis vabade kuns
tide professori Mati Undi kol
mas loeng. Kavas on etenduse 
«Suvekool» salvestuse vaatami
ne ja arutelu. Loengut on taas 
võimalik jälgida otseülekandena 
aadressil http://video.ut.ee.

Teadmiseks üliõpilastele: ÕISis 
on aine juurde lisatud ka kons
pekt eelmises loengus kõlanud 
märksõnade ja autoritega.

9. märtsil toimub Jõhvis avalik 
loeng «Ürituste korraldamise 
meelespea»: kl 11 maakonna 
kultuuritöötajatele ja kl 14 koo
lide huvijuhtidele, muusikaõpe
tajatele ja teistele huvilistele. 
Lektor: TÜ avalikkussuhete spet
sialist Kady Sõstar. Loengud 
toimuvad Ida-Viru maavalitsuse 
III korruse saalis (Keskväljaku
I, Jõhvi). Info: Maire Merioja, 
ülikooli esindaja Ida-Virumaal, 
tel 332 1217.

II. märtsil kl 12.15 peab usu
teaduskonnas ph aud 312 
Göttingeni Ülikooli oikumee
nilise teoloogia instituudi di
rektor prof dr Martin Tamcke 
loengu «Christentum östlich 
des Römischen Reiches im 
Schatten von Schach und 
Kalif>>. Loeng on saksa keeles 
tõlkega eesti keelde.

KONTSERT

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

5. märtsil kl 19 kammerlaval 
«IHU JA HING». Esineb Hortus 
Musicus, kunstiline juht Andres 
Mustonen.
Ihu ja hing -  keskaegne muusik 
tänaval, kirikus, külas ja metsa
teel -  Prantsusmaal ja Itaalias. 
Piletid 80 ja 50 kr.

TARTU LINNAMUUSEUMIS
9. märtsil kl 19 «La Harpe en 
Suite» -  harfisüidid, -partitad ja 
-variatsioonid läbi nelja sajandi». 
Esineb Florence Sitruk (harf, 
Saksamaa).
Piletid 60 ja 40 kr.

TÜ AULAS
5. märtsil kl 19 Nyyd Ensemble ja 
Eesti Filharmoonia Kammerkoo
ri kontsert «Schumann-abend», 
dirigent Olari Elts.

6. märtsil kl 18 improvisat
sioonilise muusika festivali 
lmprovizz'05 kontsert «Ettearva
matu lõppkontsert».

7. märtsil kl 18 H. Elleri nim Tartu 
Muusikakooli keelpilliorkestri 
kontsert.

10. märtsil kl 19 Tallinna Kammer
orkestri naistepäevakontsert -  
Antonio Vivaldi «Aastaajad». 
Neeme Punder (flööt), Lembit 
Orgse (klavessiin). Vivaldi tekste 
loeb Üllar Saaremäe.

11. märtsil kl 19 esineb Eesti 
Rahvusmeeskoor, dirigent Vitau- 
tas Miškinis (Leedu).
Kavas Ciurlionis, Kalcas, Žigai- 
cio Miškinis «Magnificat» (esiet
tekanne, pühendatud RAMile). 
Piletid 60 ja 40 kr.

http://www.easl.ee
http://www.rock.ee/basket
http://www.uncg.edu
mailto:merli.tamtik@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.vt.ee
http://www.vt.ee
mailto:Ljubov.Kisseljova@ut.ee
mailto:tartu@rapo.ee
http://www.rapo.ee
mailto:anu.pallas@ut.ee
mailto:sulev.uus@ut.ee
http://video.ut.ee
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Ülikool panustab tehnoloogiasse
Varje So o tak

4. märtsil kinnitas TÜ nõu
kogu integreeritud tehno
loogiaprogrammi (ITP).

ITP on ülikooli arengukava 
A2008 neljanda läbimurde- 
valdkonna -  intellektuaalse 
kapitali rakendamise -  eden
damisele suunatud meetmete 
kompleks, mis integreerib 
teaduskondade, instituutide jt 
allüksuste jõupingutused üli
kooli teaduslik-tehnoloogilise 
potentsiaali tugevdamiseks ja 
realiseerimiseks.

Programmi kavandamiseks 
moodustas rektor juhtkomi- 
tee, mille esimees on teadus
prorektor prof Ain Heinaru. 
Komiteesse kuuluvad teaduse 
ja tehnoloogilise arendustege
vuse tipptaset esindavad pro
fessorid Jaanus Harro, Mart 
Ustav, Ivo Leito jt.

ITP vajadus ja eesmärgid

Tehnoloogiainstituudi di
rektor prof Mart Ustav rõhu
tas TÜ nõukogu istungil prog
rammi tutvustades, et on vaja 
muuta inimeste seas levinud 
arusaama teaduse mõttetuse 
kohta. «Kui meie seda ei tee, 
kes siis seda teeb?,» esitas prof 
Ustav nõukogu liikmeile küsi
musele ning lisas: «Ühiskond 
ootab ülikoolide teadustöölt 
praktilist väljundit».

Prof Ustavi sõnul on reaal
ne nõudlus ülikooli teadustöö 
tulemuste rakendamise järele 
ettevõtete konkurentsivõime 
suurendamiseks täiesti ole
mas.

ITP juhtkomitee esimehe 
prof Ain Heinaru sõnul ongi 
tänapäeva klassikaline ülikool 
juurde saanud uue dimensioo
ni -  tehnoloogilise arenduste
gevuse, mis on paljus seotud 
ka teadusuuringutega. «ITP 
peabki sihikindlalt suuren
dama ja arendama ülikooli 
teadus- ja arendustegevuse 
tehnoloogilise innovatsiooni 
ja intellektuaalomandi loo
mise tulemuslikkust. See on 
programmi üldeesmärk.»

Rektor Jaak Aaviksoo 
rõhutas nõukogu istungil, et 
integreeritud tehnoloogiline 
tegevus on põhimõtteliselt 
ülikooli strateegilise arengu 
võtmeküsimus, kuhu tuleb

ITP juhtkomitee esimees, teadusprorektor prof Ain Heinaru loodab programmi elluviimisel 
teaduskondadelt ja tehnoloogiainstituudilt sujuvat koostööd. a ija  sakova

noloogiainstituut aitab leida 
ettevõtluspartnereid, annab 
konsultatsiooni, eksperthin
nanguid ja muud abi projek
tide läbiviimiseks. Projektide 
realiseerimise võimaluste ja 
otstarbekuse kohta annab 
hinnangu ITP juhtkomitee.

Tuumik- ja baaslaborid

Programmi realiseerimisel 
integreeritakse loodusteadus
te, täppisteaduste ja arstitea
duste ja nendega seonduvate 
humanitaar- ja sotsiaaltea
duste valdkondades toimuv 
rakenduslik uurimistöö.

ITP raames realiseeritavad 
teadus- ja arendustegevuse 
võtmevaldkonnad on bio- ja 
geenitehnoloogia ning biome
ditsiin, info- ja kommunikat
sioonitehnoloogia, keemia- ja 
keskkonnatehnoloogia, kogni
tiivsed tehnoloogiad ning ma
terjali- ja nanotehnoloogia.

ITP eesmärgi realiseeri
miseks on kavandatud seitse 
meedet.

tulemuslikult ja kiiresti liiku
da. Ta märkis, et kui me seda 
ei suuda, siis Tartu Ülikooli 
tähendus rahvusvahelises 
mõttes ülikoolina muutub 
ebaoluliseks. Rektori sõnul 
on kasvanud selle valdkonna 
nõudlus ja turg eelkõige Eu
roopa Liidu vahendite arvel, 
mis tugineb Lissaboni stratee
giale. Ta avaldas lootust, et 
tõenäoliselt kasvab vastavate 
vahendite arv veelgi ning et 
Eestil õnnestub Euroopa tea
duspoliitika raamides muu
tuda võrdväärseks partneriks 
teadustööd rahastavatele 
fondidele.

Eesmärgi saavutamine

«Kuna teadusraha on üli
koolile märkimisväärselt 
tähtis, siis ülikool ei saa ek
sisteerida tehnoloogilise aren
dustegevuse ja tehnoloogiata. 
Strateegiline programm ongi 
üks viise, kuidas seda eden
dada ja rakendada,» selgitas 
prof Heinaru.

«Tehnoloogiliseks arendus
tööks on vaja välja arendada 
infrastruktuur, peab olema 
katus pea kohal, uurimisruu- 
mides normaalne kliima ja 
vajalik aparatuur,» toonitas 
nõukogus prof Mart Ustav.

Prof Ain Heinaru ütles, 
et tehnoloogilises arendus
tegevuses on suur roll tehno
loogiainstituudil. «Tegeleb ju 
instituut riikliku Spinno-pro- 
jekti toel ülikooli tehnoloogi
lise väljundi suurendamise ja 
kommertsialiseerimisega.»

Prof Heinaru sõnul on väga 
oluline koostöö teaduskon
dadega: «Teaduskondades 
toimub nii õppe- kui ka tea
dustöö.

On vajalik, et ITP eesmärki
de saavutamiseks oleksid 
teaduskondades ja tehnoloo
giainstituudis ühised huvid ja 
mõtteviis».

Teadusprorektor selgitas, 
et kui näiteks õppejõud- 
teadlased pakuvad välja 
uusi uurimisideid, siis teh-

ITP REALISEERIMISE
M EETMED

• Tehnoloogiliste arendus
projektide portfelli moo
dustamine

• TÜ intellektuaalomandi 
kommertsialiseerimine

• Tuumiklaborite võrgu 
väljaarendamine

• Aparatuurse infrastruktuu
ri väljaarendamine

• Ehitusliku infrastruktuuri 
väljaarendamine

• Ülikooli ja ettevõtlussekto- 
ri koostöö suurendamine

• Spin-off- firmade loomine

Võtmevaldkondade tea
dustöö üldteenindamise pa
randamiseks on kavas luua 
tuumiklaborid. Prof Heinaru 
täpsustas, et tuumiklaborite 
kallihinnaline aparatuur peab 
kindlustama tehnoloogilise 
kompetentsuse ning kaas
aegsete uurimis- ja  analüüsi
meetodite kasutuselevõtu 
nii teaduskondade uurimis
laborites kui ka Eesti teiste 
ülikoolide vastavates laborites 
ja ettevõtetes.

Selleks valmistatakse ette 
projektid rahaliste vahen
dite taotlemiseks riiklikust 
teadus- ja arendustegevuse 
infrastruktuuri arendamise 
programmist ning luuakse 
tuumiklaborid tehnoloogia
instituuti. Kavas on luua viis 
tugiteenust osutavat keskust, 
välja arendada baaslaborid.

Suurendada on vaja ülikooli 
koostöövõimet ettevõtlus- 
sektoriga ning aidata kaasa 
ülikoolist võrsuvate spin-off- 
ettevõtete tekkele.

Arendatakse välja Maarja
mõisa linnak, kus tänavu 
valmib tehnoloogiainstituudi 
hoone.

Kuigi programmi edu sõltub 
suuresti ülikooliväliste koos
tööpartnerite kaasamisest, 
rõhutab prorektor Heinaru 
ülikooli enda teadlaste suurt 
koordineerituse ja koostöö 
vajadust. «Loodan, et ka kõik 
tõukefondide rahadega seotud 
konkursid osutuvad edukaks. 
Ja me ei pea konkureerima 
siin ülikoolis omavahel, vaid 
teiste ülikoolide ja teadusasu
tustega.»

Uus ajaleht Tartu Tlideng
9. märtsil ilmus TÜ ja EPMÜ 
üliõpilasesinduse esimene 
ühise ajalehe Tartu Tudeng 
number.

Esimeses 4-leheküljelises 
numbris on Tartu Ülikooli 
teemalised artiklid nominaal
mahu õpitud ainepunktide 
tasuliseks muutmise kavatsu
sest, esinduse tudengiportaa- 
list, loengusarjast «Kultuur 
ei kopita», Ööraamatukogu 
fotokonkursist jm.

Uue üliõpilasajalehe toime

taja on Piret Pert.
Tartu Tudengit jaotatakse 

Tartu Ülikooli ja Eesti Põlluma
jandusülikooli hoonetes. Leht 
hakkab ilmuma kord kuus.

Järgmine Tartu Tudeng 
jõuab lugejateni 28. märtsil.

Info: toimetaja Piret Pert, 
tel 525 2001, leht@tyye.ee.

Universitas Tartuensise 
toimetus õnnitleb tudengilehe 
kolleege, soovib edu uurivas 
ajakirjanduses ja loodab meel
divat koostööd!

Skytte medali saab Andres Lipstok
Aija  Sakova

4. märtsil kinnitati TÜ nõu
kogus Skytte medali saa
jaks Riigikogu liige Andres 
Lipstok (pildil).

Andres Lipstok on TÜ vi
listlane (rahanduse ja krediidi 
eriala 1975-1980). Nii rahan
dusministri (1994-1995), ma
jandusministri (1995-1996) 
kui ka Riigikogu liikmena on 
Lipstok end rektor Jaak Aavik
soo sõnul näidanud TÜ kindla 
toetajana ülikooliga seonduva
te õiguslike ja majanduslike 
küsimuste lahendamisel. Rii
gikogu IX koosseisu ajal 1999- 
2003 oli Lipstok majandusko
misjoni esimees. «Lipstok on 
ülikooli toetanud ja aidanud 
jõuda positiivsete otsusteni

TÜle enne 1940. a kuulunud 
kinnisvara tagastamisel ning 
ülikooli poolt kasutatava riigi
le kuuluva kinnisvara ülikooli 
omandisse andmisel,» kinnitas 
Aaviksoo TÜ nõukogus.

Tunnustust väärib Aaviksoo 
sõnul ka Lipstoki tegevus Tar
tu ülikoolide üliõpilaselamute 
renoveerimise programmi 
elluviimisel.

Skytte päev ja medali kätte
andmine toimub 24. märtsil kl 
14 ülikooli ajaloo muuseumis.

Skytte medal on autasu 
riigi- või ühiskonnategelase
le, kes on kõige enam kaasa 
aidanud Tartu Ülikooli ja 
Eesti kõrghariduse arengule. 
Skytte medalid on varem 
antud Marju Lauristinile, 
Mart Laarile, Mihkel Pärn
ojale, Lennart Merile, Andrus 
Ansipile ja Jüri Raidlale.

Skytte päeval on kavas 
taas etendada Tartu päeval 
esitatud Mart Kivastiku näite
mängu «Tartu päev».

TANA L EHES

Presidendi rahva
luulepreem ia
LK 3

Keeletehnoloogia
LK 2

Jaan Poska
mälestuse
jäädvustamine
LK 2

17. märtsil möödub 100 
aastat ajaloolase, TU  
professori Juhan Vasara 
(surn 1972 New Yorgis) 
sünnist. Vasar on koosta
nud ka Tartu üliõpilas
konna ajaloo (1932).

UUDISED

Lähikümnendite
kõrgharidusstrateegia
Täna kell 10.30 haridus- ja 
teadusministeeriumis algaval 
konverentsil «Kõrgharidusstra
teegia alused lähikümnendiks» 
arutatakse valitsuse asjatund
jate komisjoni välja töötatud 
kõrgharidusstrateegia aluseid.

Eesti kõrghariduse võima
lustest räägib minister Toivo 
Maimets. TÜ rektor Jaak 
Aaviksoo ettekande teema 
on «Globaalsed ja lokaalsed 
toimijad Eesti kõrgharidus- 
ruumis», prof Volli Kalmul 
«Sihid ja võimalused kvalitee
di tagamisel».

Akadeemilise järelkasvu 
teemal kõneleb Indrek 
Reimand ja Eesti kõrgharidu
se rahvusvahelistumisest Heli 
Aru ministeeriumist.

Tartu edukaim  
daam on kliinikumis
Tartu Eduka Daami 005 tiitli 
pälvis SA TÜ Kliinikumi Laste
fondi juhataja Merike Kaunis
saare.

Ta on lõpetanud ERKI 
tööstuskunsti erialal ning 
saanud magistrikraadi TÜ 
ajakirjanduse ja  kommunikat
siooni osakonnas.

Kaunissaare on olnud ka 
Pärnu ja Tartu linna pea
kunstnik, töötanud disaine
rina ja olnud üle 10 aasta 
firma Ehmann ja Kaunissaare 
juhatuse esimees.

Eelmiste aastate edukad 
daamid on olnud SA Teadus
keskus Ahhaa juhataja Tiiu 
Sild, Tiiu Reek, Laine Jänes, 
Tiia Toomet.

ONLINE-KUSITLUS

Kas kuulud mõnda 
TÜ kultuurikollektiivi?

Vastajaid: 125

Uus küsimus:
Kas õppematerjalide õige 

emakeel on oluline? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:leht@tyye.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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TÜ ja Eesti Keele 
Instituudi koostööleping

TÜ ja AS Quattromed 
taotlevad Ameerika patenti

Keeletehnoloogia 
põnevad rakendused

UUDISED

Ülikool tunnustab
TÜ väikese medaliga tunnusta
ti kauaaegse ja eduka töö eest 
Benita Visselit ja õigusteadus
konna endist raamatukogu
hoidjat Valentina Pisukest.

Tänukirja pikaajalise ko
husetundliku töö eest pälvis 
50. sünnipäeval sotsiaaltea
duskonna psühholoogia osa
konna vastutav sekretär Ester 
Sõtšova.

Ülikool austab oma 
auväärseid liikmeid
16. märtsil kell 17 toimub üli
kooli ajaloo muuseumi valges 
saalis hiljaaegu pensionile 
siirdunud ülikooli töötajate 
austamine.

Rektori vastuvõtule kutsu
tute seas on professorid Ilmar 
Koppel, Raik-Hiio Mikelsaar, 
Jaan Mikk, Mait Miljan ja 
Mikk Titma, dotsendid Mai- 
do Uusküla, Aade Liigant, 
Kiira Allikmets, Larissa 
Vassiltšenko jt.

Ülikool tunnustab tradit
siooniliseks kujunenud üritu
sel oma auväärseid liikmeid 
TÜ suure või väikese medali
ga, aumärgi või tänukirjaga. 
Kõik kutsutud saavad mäles
tuseks ka hiljuti ilmunud 
ülikooli juubeliteemalise raa
matu «Kaiserliche Universität 
Dorpat 200 -  Academia 
Gustaviana 300».

V Kursi koolkonna 
päevad Tartus
15. märtsil kl 15 avatakse üli
kooli ajaloo muuseumis Kursi 
koolkonna näitus.

Kursi koolkonna asutasid 
1988 kunstnikud Peeter Allik, 
Albert Gulk, Ilmar Kruusamäe 
ja Priit Pangsepp.

Ilmus ajakirja  Aka
deem ia 3. number
Rongisõidul märkas Georg 
Friedrich Parrot väljaspool 
vagunit asuvate lähedaste ob
jektide pisenemist. Seda oma
pärast tajufenomeni lahkavad 
Jüri Allik ja Kenn Konstabel.

Lewis Carrolli lühiloos peab 
Achilleus Kilpkonna mõistuse
le alla vanduma.

Tartu Ülikoolis õppiv ko
realane Seo Sinseok kirjeldab 
oma rahva hingeseisundit 
harfi. Gert Keldo esitab prob
leeme, mis takistavad kahe 
Korea ühinemist. Korea luulet 
on tõlkinud Jüri Talvet.

Ökofilosoof Sigmund
Kvaloy meelest iseloomustab 
kaasaja Lääne ühiskonda võlts- 
terviklikkus.

1953. aasta veebruaris- 
märtsis kulmineerunud metsa
vendade vastastest aktsiooni
dest kirjutab Tõnu Tannberg.

Katrin Oja analüüsib, kas 
Eestit tabab «ajude äravool».

Romet Jakapi näitab, et 
Locke’i «Essee» puhul ei saa jut
tugi olla moraalirelativismist.

Lõpeb Thomas Andreas 
Põdra uurimus 19. sajandi 
Tartu teoloogide töödest.

M are Koit
keeletehnoloogia prof

H aldu r Õim
üldkeeleteaduse prof

Kuidas teile meeldiks, kui 
tulevikus oleks teie üksi 
elaval vanatädil kodus kaas- 
lane-robotkoer.

Niisugune robotkoer, kes 
tunneks hästi vanatädi vaja
dusi ning aitaks tal näiteks te
leviisorist huvitavaid saateid 
valida, e-kirju saata ja lugeda, 
telefonikõnesid pidada ning 
keda saaks soovi korral ka 
sülle võtta ja silitada? Või kui 
teie kooliteed alustaval lapsel 
oleks ranitsas robot-hooldaja, 
kes eesti keeles annaks nõu, 
hoiataks ohtude eest, aitaks 
valmistada õppetükke, otsida 
veebist infot, seda vajaduse 
korral tõlkides, ning kes alati 
ütleks teile, kus laps viibib?

Sellest ja keeletehnoloogia 
paljudest muudest rakendus
test räägiti loengukursuses 
«Dialoogi automaattöötlus», 
mille pidas arvutiteaduse 
instituudis (ATI) veebruari 
viimasel nädalal külalisprof 
Yorick Wilks Inglismaalt 
Sheffieldi Ülikoolist.

Kas räägib robot 
või inimene?

Prof Wilksi kursus al
gas ajaloolise ülevaatega. 
Esimene tuntuks saanud 
dialoogsüsteem, mis suhtles 
kasutajaga inglise keeles, oli 
1971. a Stanfordis loodud 
PARRY. See püüdis jäljendada 
paranoilise inimese käitu
mist. Kuigi PARRY kasutas 
keele «mõistmisel» üksnes 
näidistega võrdlemist, suutis 
ta vestluses sageli jätta  üsna 
aruka mulje. Edasi tulid 1979. 
a roboti mudel, kus kasutati 
juba nn semantilise võrgus
tikuna esitatud sisulisi tead
misi, ja tehislik raudteeagent, 
mis suutis lisaks arvesse võtta 
kasutaja eesmärke ning vasta

ta näiteks küsimusele «Kas te 
oskate ütelda, millal saabub 
Windsori rong?» mitte jah, 
vaid kell 5.

Alates 1990. aastast antak
se välja Ameerika filantroobi 
Hugo Loebneri nimelist au
hinda parimale loomulikus 
keeles suhtlevale arvuti
programmile, mille puhul 
kohtunikud ei suuda üheselt 
otsustada, kas nad suhtlevad 
arvuti või teise inimesega. 
1997. a võitis selle auhinna 
prof Wilksi juhtimisel loodud 
CONVERSE.

Põhjamaade keeletehno
loogia kraadiõpe

Viimastel aastatel on keele- 
ja dialoogitöötluse valitsevaks 
suunaks saanud empirism, 
mis tähendab statistiliste 
meetodite rakendamist nii 
teksti kui ka kõne mõistmisel 
ja genereerimisel ning eeldab 
teksti- ja kõnekorpuste ole
masolu.

Kursuse lõpuosa andis to
reda üldistuse: lektor käsitles 
küsimustele vastamist ja info
otsingut kui masintõlget, kus 
üks sõnajärjend (küsimus või 
infopäring) «tõlgitakse» tei
seks (vastuseks).

Kursus kuulus ühtlasi 
Põhjamaade keeletehnoloogia 
kraadiõppekooli õppekavasse 
(Tartu Ülikooli osalust kinni-

Keeletehnoloogia on vald
kond, mis ühendab infor
maatikat ja keeleteadust 
ning kus tegeldakse keelte 
arvutitöötluseks vajamine
vate loomulike formalismide 
ja tarkvara väljatöötamise
ga.

Eestis ja  eriti TÜs on keele
tehnoloogia viimastel aastatel 
intensiivselt arenenud, meil

Illustratsioon professor 
Yorick Wilksi ettekannete 
materjalidest kooliteed 
alustava lapse ranitsas asu
vast robot-hooldajast.

tav leping kirjutati alla 28. ok
toobril 2004) ja sellest võtsid 
peale TÜ üliõpilaste osa ka 
kraadiõppurid Leedust, Lätist 
ja Islandist. Kuulajate küsit
lus näitas, et kõigile avaldas 
muljet lektori silmapaistev 
eruditsioon ja kaasakiskuv 
esitus. Kursuse läbiviimist 
toetas Tiigriülikool.

Kes on professor 
Yorick Wilks?

Professor Yorick Wilks 
on maailmas hästi tuntud 
juba 1970. aastatest, kui ta 
Stanfordi Ülikooli tehisintel
lekti laboris töötades avaldas 
oma esimesed monograafiad 
loomuliku keele automaatse 
analüüsimise kohta arvuti 
abil.

Tema tegevusvaldkond ongi 
seotud keele automaattöötlu
sega, sh keele mõistmine, kee
le ja tehisintellekti ning keele 
ja formaalse loogika seosed, 
arvutiga loomulikus keeles 
suhtlemise süsteemid, infoot
sing suurtest tekstikorpustest 
ja veebist, masintõlge.

Ta on töötanud pikemat 
aega mitmes Ameerika 
Ühendriikide ja Inglismaa 
ülikoolis, aastast 1993 on ta 
Sheffieldi Ülikooli arvutitea
duse professor ja  ühtlasi kee
le, kõne ja kuulmise instituudi 
direktor.

eelkõige ATI ja üldkeeleteadu
se õppetooli juures tegutseva 
arvutilingvistika töörühma 
koostööna.

Möödunud aasta lõpul anti 
valitsusele üle keeletehno
loogia riikliku programmi 
projekt, mille käsitlemine 
on võetud valitsuse 2005. a 
tööplaanis kõige tähtsamate 
tööde nimekirja.

4. märtsil kirjutasid Eesti 
Keele Instituudi direktor 
Urmas Sutrop ja TÜ rektor 
Jaak Aaviksoo alla koostöö
leppele.

Koostöö eesmärk on tagada 
poolte kooskõlastatud tegevus 
eesti keele ja sugulaskeelte 
õpetamisel, uurimisel ja aren
damisel ning keeleteadlaste, 
keeletehnoloogide ja eesti 
keele õpetajate ettevalmista
misel.

Leppe kohaselt loovad TÜ

llla ri Lään
avalikkussuhete juht

TÜ esitas koos ASiga 
Quattromed USAs patendi
taotluse uudsele metoodi
kale, mis võimaldab oluliselt 
kiirendada ravimiarenduses 
kasutatavate terapeutiliste 
valkude ja teiste bioloogilis
te ainete tootmisprotsessi.

Patenditaotluse esitamisele 
järgneb 10 kuud uuringuid 
TÜst võrsunud biotehnoloo- 
giafirma AS Quattromed 
laboris, et hinnata ülikooli 
teadlaste loodu tööstuslikku 
kasutatavust. Metoodika loo
jad on Toomas Silla, Ingrid 
Hääl, Jelizaveta Geimanen, 
Kadri Janikson, Aare Abroi, 
Ene Ustav, Mart Ustav ja Tiiu 
Mandel molekulaar- ja raku
bioloogia instituudist.

«Kui seni on maailmas val
kude tootmiseks kasutatavate 
rakuliinide konstrueerimine 
võtnud aega 10-12 kuud, 
siis uut tüüpi rakuliinide 
kasutuselevõtuga suudame 
tootmisprotsessi lühendada
2-3 kuuni. See ajavõit on

Tu llio  llom ets
Akadeemilise Muinsuskaitse 
Seltsi esimees

7. märtsil möödus 85 aastat 
Eesti Vabariigi ühe looja, 
silmapaistva riigimehe ja 
juristi Jaan Poska (pildil) 
surmast.

Samal päeval korraldas 
Akadeemiline Muinsuskaitse 
Selts rahvusliku suurmehe 
mälestuseks koosoleku. Käes
oleva artikli autor andis üle
vaate ka Jaan Poska mälestu
se jäädvustamise seisust tema 
kodumajas Tallinnas Jaan 
Poska 8.

Kemplemine selle maja 
ümber algas 2000. a lõpul, 
mil linnavalitsus tahtis kaitse
alust puithoonet anda vahe
tuskaubana ühele nelipühilas
te kogudusele palvemajaks. 
Kavatsus õnneks ei teostunud, 
kuid segadused ja otsustama- 
tus on kestnud siiani. Nüüd 
on Tallinna linnavolikogu 
eraldanud 2005. aastaks maja 
restaureerimisprojekti koosta
miseks miljon krooni. SA Jaan 
Poska Mälestusfond tegutseb 
koos Tallinna Kultuuriame
tiga, et Eesti omariikluse 
oluline ajaloomälestis saaks 
restaureeritud, vääriliselt 
sisustatud ja et sellele leitaks 
sobiv toimimisviis.

Jaan (Iwan) Poska sündis
24. jaanuaril 1866 Laiuse 
vallas. 1886 asus ta õppima 
Tartu Ülikooli meditsiini ja 
õigusteadust. Ülikooli lõpetas 
1890 siiski juristi diplomiga

ja EKI ühiselt antropoloogi
lise ja etnolingvistika pro
fessuuri ning keeleteaduse 
ja -tehnoloogia doktorikooli. 
Koos kolmandate osalistega 
plaanitakse luua keeleteaduse 
ja -tehnoloogia tippkeskus.

Samuti kooskõlastatakse 
omavahel uusi uurimissuundi 
ja teadusprojekte ning vastas
tikku tagatakse keelekogude, 
keeleainese elektrooniliste 
andmebaaside ja raamatuko
gude vaba kasutus.

meie klientide jaoks ravimi- 
arendusprogrammide käivita
misel väga oluline,» ütles ASi 
Quattromed tegevdirektor 
Erki Mölder.

«Meie aktiivne koostöö AS 
Quattromed on toimunud selle 
asutamisest saadik ning jätkub 
loodetavasti sama intensiivselt 
ka tulevikus,» selgitas ühise 
ettevõtmise tagamaid tehno
loogiainstituudi tehnoloogia 
litsentseerimise osakonna 
juhataja Jane Saatre.

Viimase viie aasta jooksul 
on see metoodika kaheksas 
võimaliku kommertsväärtu
sega teadustulemus, mille 
kaitseks TÜ taotleb patenti. 
Selle aja jooksul on ülikooli 
leiutiste kaitseks esitatud üle
50 patenditaotluse nii Euroo
pas, USAs kui ka Jaapanis. TÜ 
patendiportfelli haldab tehno- 
loogiainstituut.

AS Quattromed on Eesti 
juhtiv molekulaardiagnostika 
firma. Firma intellektuaal
omandi portfellis on kolm 
patenditaotlust, kümmekond 
tehnoloogialitsentsi ning üks 
kaubamärk.

ning seejärel tegutses Tallin
nas advokaadina. 1913-1917 
oli Tallinna linnapea, märtsist 
oktoobrini 1917 Venemaa 
Ajutise Valitsuse Eestimaa 
kubermangu komissar. Sama 
aasta sügisel valiti Poska Vene 
Asutava kogu liikmeks.

Eesti Vabariigi väljakuulu
tamise päeval 24. veebruaril 
1918 määras Eesti Pääste
komitee Jaan Poska Eesti 
välisministriks. Seejärel oli ta 
ajutise valitsuse peaministri 
asetäitja ja kohtuminister. 
1918-1919 hankis ta Eesti 
välissaatkonna juhina Lääne- 
Euroopas Eestile diplomaati
list tunnustust ja osales Pa
riisi rahukonverentsil. Pärast 
kodumaale naasmist määrati 
Poska Nõukogude Venemaaga 
peetavate rahuläbirääkimiste 
Eesti delegatsiooni juhiks.

Jaan Poska viis läbirääki
mised eduka lõpuni ning 
saavutas 2. veebruaril 1920 
rahulepingu sõlmimise.

• •

TU keeletehnoloogid 
riiklikus programmis

Jaan Poska maja 
probleemid lahenemas
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Ajateenijad loovad kultuuripärandit
Intervjuu vabariigi presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaadi Merlin Lõivuga

President Arnold Rüütel annab TÜ kirjanduse ja rahvaluule üliõpilasele Merlin Lõivule 
kätte rahvaluule kogumispreemia. a la r  m ad isson

Aija Sakova

19. veebruaril andis presi
dent Arnold Rüütel kirjan
dusmuuseumis kätte 2004. a 
parima rahvaluulekoguja 
preemia TÜ 4. a üliõpilasele 
Merlin Lõivule.

Iseseisvuspäeva eel kahe
teistkümnendat korda välja 
antud preemia on mõeldud 
Eesti Rahvaluule Arhiivi 
kaastööliste tunnustamiseks. 
Merlin Lõiv sai preemia Eesti 
Kaitseväe pärimuse kogumise 
eest.

K u id as jõ u d s id  ra h v a lu u 
le  ju u rd e?

Rahvaluule hakkas mind 
paeluma ajast, mil astusin 
Pelgulinna folklooriklubisse. 
Olin siis ise umbes 12-aasta- 
ne. Suurt rolli eriala valimisel 
mängis kindlasti ka huvi lau
lu- ja jutupärimuse vastu.

M is a je n d a s  S in d  E e sti  
K a itse v ä e  p ä r im u s t  k o 
gu m a ?

Eesti Kaitseväe pärimuse 
kogumise juurde sattusin 
suhteliselt juhuslikult. Algne 
huvi tekkis tuttavate ajatee
nistuse läbinud sõprade jutte 
kuulates. Hiljem aga juhtusin 
lugema Mall Hiiemäe artik
lit kaasaja sõdurifolkloorist 
(«Kaasaja sõdurifolkloorist: 
Millest ja kuidas?», Mängult 
ja päriselt, 1996).

Hiiemäe käsitleb oma 
kirjutises nõukogudeaegset 
sõdurifolkloori, mille kogu
misega ta tegeles 1989-1990. 
Infoallikateks olid 18-21- 
aastased noormehed Sahha- 
linist Saksamaani, enim NL 
Euroopa osast, ning viimastel 
aastatel demobiliseeritud. 
Artikkel annab hea ülevaate 
Vene sõjaväe vaimuvarast ja 
ka selle põhjustest, miks on 
see pärimus just selline nagu 
ta on. Nõukogude aja sõduri
folkloorile oli väga omane 
pikkida infot ridade vahele.

Kahjuks ei olnud aga artiklis 
midagi tänapäeval Eesti Kait
seväes toimuvast. Läksin kir
jandusmuuseumi arhiividesse 
asja uurima, kuid ei leidnud 
ka sealt midagi. Nõnda tuligi 
enesel koguma hakata.

K uidas k o g u m in e  to im ub?
Kogumisega tegin algust

2003. a sügisel. Saatsin patal
jonidesse kirjad, et kogutakse 
kaitseväe pärimust ja mõned 
neist suvatsesid ka vastata

ning infot levitada.
Üks osa materjalist tuli see

ga postiga. Teine osa õnnestus 
salvestada intervjuudest, mil
lest paljud on tehtud ju tu tu
bades. Enamik vastajaid olid 
ajateenistuse juba läbinud, 
mingi osa aga oli ka vastami
se hetkel aega teenimas.

Küsitlesin ka elukutselisi 
sõjaväelasi.

M ida k u ju tab  e n d a s t  E e s 
t i  K a itse v ä e  p ä r im u s?

Militaarfolkloori alla pai
gutan peaasjalikult kõik selle, 
mis puudutab sõdurit ja teda 
ümbritsevat. Siia kuulub släng 
riiete, asjade, inimeste, söögi 
jmt kohta ning laulud, sh 
põhiliselt jooksulaulud. Need 
on oma sõnadega loodud lau
lud või populaarsete laulude 
töötlused, st viis on jäetud 
samaks, aga sõnu on natuke 
asendatud või siis hoopis 
uued tekstid tehtud. Samuti 
liigitan militaarfolkloori alla 
kombed, käskluste paroodiad 
ja igapäevasest kasarmuelust 
ning õppustelt pärit lõbusate 
juhtumiste kirjeldused.

M ik s o n  m ilita a r fo lk lo o 
r i u u r im in e  va ja lik ?

Militaarfolkloor on midagi 
palju enamat kui pelgalt laul, 
lõbusad lood ja släng. Sõdurid 
on oma igapäevases töökesk
konnas muust maailmast 
mingil määral eraldatud ning 
neil on justkui oma maailm, 
kus kehtivad kindlad reeglid 
ja tavad. Need võivad väljas
pool olijatele sageli tunduda 
mõistetamatud ning karmid, 
vahest koguni mõttetud.

Militaarfolklooris on nalju, 
mis on segunenud iroonia
ga. Kõigel on mingi varjatud 
salapärane tähendus, mida 
konteksti tundm ata on suh
teliselt raske märgata. See 
kõik kehtib nii slängi, laulude 
kui ka tempude puhul, mis 
saadetakse korda oma heaolu 
parandamise, lõbutsemise, 
üksteise kiusamise või asjali
ku ajaviite puudumise tõttu. 
Sõdur on nutikas ja  leiab alati 
mingi tee, et saada oma taht
mist, vahel on sellel lihtsalt 
kurvad, teinekord koomili
sedki tagajärjed.

Saad Sa tu u a  m õ n e  n ä ite?
Sõduri leidlikkuse kohta 

on olemas üks kindel nali: 
kui panna ajateenija kahe 
keeglikuuliga ühte hermeeti

liselt suletud ruumi ja jätta 
ta sinna mõneks ajaks, ütleme 
kolmeks tunniks ja siis tagasi 
minnes näed, et üks keegli- 
kuul on kadunud ja teine ise 
katki läinud. Kuhu see üks 
kadus ja mismoodi teine katki 
läks, seda ajateenija ei tea.

Omaette huvitavad lood on 
seotud matusetseremooniaga -  
maetakse reeglina keelatud 
asju: tolmu, konisid, pudeleid 
(olen kuulnud lugu ka rist
sõnast ja kommipaberitest).

K as s e l le  p ä r im u s e  k o g u 
m in e  o n  ra sk e?  M is te e b  
s e l le  l ih t s a k s  v õ i k e e r u 
lis e k s ?

See oleneb suuresti kogu
jast. Raskeks teeb asja see, 
et tegu on ikkagi n.ö grupi
sisese pärimusega ja seda ei 
avaldata sugugi igaühele ja 
mõtlematult.

Kogumist raskendab min
gil määral ka koguja sugu, 
kuna paratam atult ei räägita 
naisterahvale kõike. Julgen 
arvata, et noormehel, kes 
on ajateenistuse ise läbinud, 
oleks kogumist teha palju 
kergem.

Paljud lood kõlavad ka 
vägagi uskumatult ning vahel

NÄITEID MILITAAR-  
F OL KL OO RI ST

Oli talvel metsas õppus ja 
ajateenijad pidid vahetuste
ga kütma ohvitseride telki. 
Ärkab siis üks ülem öösel üles 
ja avastab, et kole külm on, 
vaatab ahju poole -  ahi põleb. 
Üritab uuesti magama jääda, 
vähkreb ja sipleb, aga kuidagi 
ei õnnestu, kuna telgis on 
jätkuvalt kole külm ja tundub, 
justkui külmemakski oleks 
vahepeal läinud.
Läheb siis vaatama seda ahju 
ja avastab, et leidlik ajateenija 
on tulekoldesse asetanud 
taskulambi. Sellest, mis sellest 
julgest ja leidlikust ajateenijast 
edasi sai, ajalugu vaikib.

***
Üks sõdur pani oma saapad 
aknalaua peale lootuses, et 
päkapikk siis sinna kommi sis
se toob ja öösel oli käinud kuri 
kompanii korrapidaja mööda 
kasarmuid ja lugenud kõik 
varbad üle, et kuidas need 
vennad siis magavad seal. Nu 
ja hommikuks oli päkapikk 
toonud siis talle (ajateenijale) 
arreteerimiselehe saapa sisse, 
teemal üks päev kartsa!

saab midagi uskuma hakata 
alles siis, kui sama motiiv kor
dub, st samast või analoogsest 
asjast kirjutab mitu inimest.

M illis e d  o n  S in u  tu le v i
k u p la a n id ?  K as jä tk a d  
sa m a s  v a ld k o n n a s?

Kevadel on plaanis kogutud 
materjalist kirjutada bakalau
reusetöö, aga viimane saab 
teoks vaid siis, kui õnnestub 
veel midagi juurde koguda 
ja mõned intervjuud teha. 
Kaugem tulevikuplaan on 
kokku koguda korralik ports 
sõdurite laulutöötlusi ja  need 
kaante vahele panna. Kogu
mist on plaanis igal juhul 
jätkata -  seega igasugune info 
on teretulnud.

M id a tä h e n d a b  S u lle  
p r e e m ia  sa a m in e ?

Ennekõike on see suur au 
ja  tunnustus. Mulle isiklikult 
tähendab see seda, et tehtud 
töö ei ole tühja läinud, et 
sellel on mingi mõte. Tahaks 
loota, et tulevikus hindavad 
ka ajateenijad ise oma vaimu- 
pärimust kõrgemalt ja teevad 
usinalt koostööd kirjandus
muuseumiga. See auhind oli 
paras üllatus.

ÜLIOPILASTEATRIS

Lugu halastamatust armastusest 
20 pildis ilma vaheajata

Sarah Kane «PUHAStatud» 
(«Cleansed», 1998)

Lavastaja ja muusikaline kujundaja Kalev Kudu, kunstnik 
Silver Vahtre, tants Ingrid Tuksam, video Jaan Jürgen Klaus, 
valgus Kristjan Rooni. Tõlkinud Laur Kaunissaare.

Mängivad: Vallo Toomla, Kertu Moppel, Martin Liira, Andres 
Maask, Madis Kubu, Indrek Tulp, Roland Kivitare, Anne Roo
vere või Kudrun Vungi.

Etendused: 15., 16., 17., 18., 22., 23., 24., 29., 30. ja 31. 
märtsil ning 1. ja 2. aprillil kl 19.

Piletid: 45 ja 65 krooni, gruppidele (vähemalt 7 inimest) 
eelmüügist soodustused. Piletite eelmüük Lutsu Teatrimajas 
(Lutsu 2) E-R kl 10-16.

Info: 742 3800 ja TÜ Üliõpilasesinduses (Ülikooli 18b) E-R 
kl 10-17, info: 737 5400.

Alla 14-aastastele ei soovitata!

UT KUSIB

Milline tähendus on Tartu Üliõpilasteatri 
kuulumisel ülem aailm sesse üliõpilasteatrite liitu?

Vastab üli
õpilasteatri 
k u n s t ilin e  
juht Kalev 
Kudu.

K ä i s i n  
v a a t le ja n a  
Liege’is ülemaailmsel üliõpi
lasteatrite festivalil. Tegemist 
oli AITU -  ülemaailmse üli
õpilasteatrite liidu -  aasta 
tähtsündmusega.

Järgmine taoline festival 
toimub kahe aasta pärast ja 
sinna on kutsutud ka Tartu 
Üliõpilasteater (TÜT).

AITU festivalil saavad 
osaleda vaid selle liikmed, 
milleks TÜT ka pärast Liege’is 
käiku on.

Eriti torkas festivalil silma 
truppide hea tase ja ülikooli 
juhtkonna suur huvi üli

õpilasteatri ülevalpidamise 
vastu, kuna teater esindab 
ülikooli välislähetustel (peale 
etenduste toimuvad ka ümar
lauad, kus sõlmitakse uusi 
kontakte jne).

Enamasti on just ülikool 
see, kes maksab teatri sõidu
kulud ning finantseerib ka 
etenduse ja juhendajate pal
ga. Sain teada, et kõigil sinna 
sõitnud teatritel on oma saal 
ning et teatrialane kasvatus 
on osa õppetööst.

Meil aga ei saa tudeng, 
kes töötab teatris 3 -4  päeval 
nädalas, iga kord neli tundi, 
sellise tegevuse eest aine
punkte.

Praegu on Tartu Üliõpilas
teater Besanconis, kus toimub 
14. rahvusvaheline üliõpilas
teatrite festival. Esinevad tru

pid Venemaalt, Inglismaalt, 
Maltast, Prantsusmaalt jm. 
Etendame siin oma viimaste 
aastate menulavastust «Je
lizaveta Bami» (autor Daniil 
Harms).

Festival kuulub ka AITU 
ketti, nii et see on TÜTile 
järjekordne hüppelaud maa
ilma, sest 2005. aastal oota
vad ees festivalid Horvaatias, 
Kanadas, USAs.

Praegu (järgmised eten
dused alates 15. märtsist) 
mängime Lutsu teatrimajas 
briti kaasaaegse autori Sarah 
Kane’i tükki «PUHAStatud». 
Kuna 4. ja 5. märtsi etendu
sed näitasid, et kõik ei mahu
gi saali ära, siis oleks soovitav 
osta piletid eelmüügist (Lutsu 
teatrimajast või üliõpilasesin- 
dusest).

UUDISED

Ülikool tutvustab  
arheoloogiakogusid
18. märtsil kell 16 avatakse 
ülikooli ajaloo muuseumis 
näitus «Maapõue peitunud 
saladused».

Näitus tutvustab kolme sa
jandi jooksul TÜ arheoloogia 
kabineti fondidesse kogune
nud mitmesugust leiumater- 
jali. Muinasleidude ja esiaja- 
loo uurimisega on ülikoolis 
tegeletud juba 19. sajandist 
alates. 85 aastat tagasi avati 
Tartu Ülikoolis arheoloogia 
õppetool.

M art Velsker 
analüüsib fs'i luulet
16. märtsil kell 18 toimub 
Eesti Kirjanduse Seltsi kriitika- 
seminaride sarjas «Krüptoloo
gia» järjekordne seminar.

TÜ eesti kirjanduse lektor 
Mart Velsker analüüsib fs’i 
luuletust «mustad puud mus
tas vees».

Krüptoloogia seminaride 
sari algas eelmise aasta no
vembris. Ühe korraldaja, 
eesti kirjanduse üliõpilase 
Kairi Kortsi sõnul toimuvad 
vaheldumisi «Krüptoloogia 
A» ja «Krüptoloogia B» semi
narid. Esimesed käsitlevad 
mõnda vanemat, klassikalist 
teksti uues valguses, teiste 
puhul analüüsib mõni kriitik 
hiljuti ilmunud teost. Eelmine 
seminar tegeles Juhan Liivi 
«Varjuga».

Konverents «Kesk
kond ja  ettevõtlus»
17. märtsil kell 10.15 algab 
TÜ Türi Kolledžis konverents 
«Keskkond ja ettevõtlus».

Käsitletakse ettevõtte kesk- 
k o n n a ju h tim is  sü s teem id e  
loomist ja  juurutamist kui 
tänapäevase ettevõtte aren
damiseks vajalikku vahendit. 
Eelkõige keskendutakse väi
ke- ja keskmise suurusega 
ettevõtete problemaatikale.

Konverentsi teises pooles 
räägitakse keskkonnasõbra
likust tootearendusest ja 
tutvustatakse rakendus
uuringute ning tootearenduse 
projektipõhiseid rahastamis- 
võimalusi.

Ettekannete pidajad on 
Säästva Eesti Instituudist, 
Stockholmi Keskkonnains
tituudist jm. TÜst esinevad 
Erik Puura ja Andres Marandi 
tehnoloogiainstituudist.

Tulekul harjutus
kohtu suuline voor
19. märtsil kl 10 algab Riigi
kohtu hoones Eesti harjutus
kohtu suuline voor.

Harjutuskohus on kohtu
protsessi jäljendav vaate
mänguline võistlus, kus osale
vad juuratudengid ning koh
tunikeks oma ala asjatundjad. 
Seekordses suulises voorus 
osaleb kuus võistkonda.

Kaasusega saab eelnevalt 
tutvuda Eesti Harjutuskoh
tu Seltsi kodulehel www. 
harjutuskohus .ee.
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TÜ tudengid suusatam ises edukad
5. märtsil toimusid Tallinnas Nõmme spordikeskuses Eesti üli
õpilaste meistrivõistlused murdmaasuusatamises.

Meeste 10 km vabatehnika distantsil sõitis välja esikoha Va
hur Teppan TÜst (ajaga 25 min 3 sek). Talle järgnesid samuti 
TÜ üliõpilased Kein Einaste ja Robert Peets.

3x1,4 km teatesprindi võistlusel sai esimese koha TÜ I teate- 
võistkond (Vahur Teppan, Oksana Zotova, Kein Einaste). TÜ II 
teatevõistkond (Andre Rannula, Jaana Kirs, Robert Peets) jäi 
kolmandaks.

TÜ ja lgrattu rite le  neli m eistritiitlit
6. märtsil Elvas toimunud Eesti meistrivõistlustel talikrossis võit
sid TÜ spordiklubi jalgratturid kokku 4 kuldmedalit.

Esikohad tõid koju Kert Väinsalu meeste eliitklassis (8x3 km 
ajaga 1:05:00), Laura Lepasalu naiste eliitklassis (3x3 km ajaga 
27.02), Gilber Kask kuni U-23 klassis (8x3 km ajaga 1:05.02) 
ja Maarja Kuuskvere kuni 18-aastaste naiste klassis (3x3 km 
ajaga 32.26).

Tudengite talivuti turniiri finaal
Täna kell 13 algab A. Le Coq kunstmuruväljakul Eesti üliõpilaste 
talvised meistrivõistlused jalgpallis 2005 finaalturniir.

Ainulaadsed üliõpilaste talvised lumes peetavad talijalgpalli 
meistrivõistlused toimuvad juba teist aastat. Finaalturniiril 
osaleb kaks Tartu piirkonna meeskonda (TÜ Lambisats ja TÜ 
Fauna II).

Info: Kaupo Kohv, Rait Rodi, 528 2218.

Tartu pallishoiv 2005
Täna kohtuvad TÜ spordihoones heategevuslikul korv- ja võrk- 
pallimatšil TÜ/ Rock ja Tartu Pere Leib.

Tartu PaWishow eesmärk on toetada spordiklubisid Taba 89 ja 
SK DUO. Nende klubide esindajatele antakse ürituse lõpus üle 
tulutšekid. Korraldajad tahavad üritusega väärtustada noorte 
võrk- ja korvpalli.

Alla 18-aastastele on üritus tasuta. Õhtut juhib Margus 
Jaanovits, meeleolu loovad matšide, viskevõistluste, oksjoni 
jms vahel Chalice ja ansambel Dynamint.

Võrkpallinaiskond TÜ/ Eeden
Võrkpallinaiskond TÜ/ Eeden poolfinaalis Tallinnas TPÜ/ 
Cartini vastu.

Pühapäeval kell 17.30 kohtuvad tartlannad sama vastasega 
kodus.

UT T OI MET US  TEATAB

Tuleval reedel, 18. märtsil ilmub UT topeltnumber sisseastu
jatele (viimane, 8. lehekülg on TÜ uudiste ja info jaoks).

Ülejärgmine UT ilmub enne suurt reedet, st neljapäeval,
24. märtsil. Palume kõik tolle numbri materjalid ära saata 
neljapäevaks, 17. märtsiks, teateid saame sisse panna veel 
teisipäeval, 15. märtsil.

SA DOMUS  DO RPA TEN SI SE  SEMINARID
18. märtsil kl 12-15 toimub sarja «Eesti -  aktiivne partner 
Euroopa integratsioonis» teine seminar

«Science and Society».
Esinejad: dr Rainer Gerold Euroopa Komisjonist esineb 
teemal «Science in Society -  What should, what can EU 
do?». Eesti poolt esinevad akadeemik, Riigikogu esimees ja 
TÜ astrofüüsika prof Ene Ergma ning TTÜ Tehnoloogiapargi 
juhataja ja molekulaartehnoloogia prof Mati Karelson teemal 
«Science and Security -  New Challenges in 21. Century». 
Seminari juhib Eesti Teaduste Akadeemia president prof 
Richard Villems.
Osalemisest teatada 17. märtsiks dorpatensis@dorpatensis. 
ee või 733 1345.
Info järgmiste seminaride kohta www.dorpatensis.ee

Õ NNI TLE ME

70 35
Vello Salupere, emeriitprofes- Maigi Eisen, erakorraline
sor -  15. märts teadur -  13. märts

60
Ade Kallas, erakorraline
teadur -  13. märts

Aleksander Savihhin, vanem Ülle Kesli, projektijuht -  14.
insener -  16. märts märts

Imbi Smidt, vanemlaborant -
45 14. märts
Tiiu Jaago, dotsent -  16. märts Ebe Merilo, teadur -  15.

40
märts
Margot Keres, vanemlabo

Kadri Nelis, ametnik -  11. märts rant -  16. märts
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TU P R O F E S S O R I T E  KLUBIS

Neljapäeval, 17. märtsil kl 18 algab järjekordne vestluskoos- 
olek ülikooli uuenenud kohviku alumise korruse puhvetis. 
Professorite klubi külaliseks on rahvusvahelise mainega po
liitikavaatleja, praegu TÜ Euroopa Kolledžis vanemteadurina 
töötav Paul Alan Goble.

Vestlus toimub inglise ja vene keeles, vajadusel tõlkeabi.

V A H E T U S Ü L I Õ P I L A S E K S  E U R O O P A S S E  

Erasmuse konkurss

Tartu Ülikool kuulutab välja konkursi Euroopa Liidu kõrgha- 
ridusprogrammi Erasmus üliõpilasvahetuse 2005/2006. õ-a 
õppekohtadele Euroopa partnerülikoolides.
Stipendiumi taotlemise võimalus.
Avalduste esitamise tähtaeg on 21. märts, avaldused esitada 
teaduskondade koordinaatoritele.
Info sõlmitud lepingute ja kandideerimistingimuste kohta: 
www.ut.ee/valismaa/erasmus.
Info: Riin Kikkas, välisüliõpilastalitus, Ülikooli 18, tel 737 
5151, erasmus@ut.ee.

K O N V E R E N T S

14. ja 15. aprillil toimub EPMÜ aulas konverents

«E-õpe versus administratiivsed takistused».
Arutatakse Eesti kõrgharidusprobleeme ning tutvustatakse 
lahendusi, mida pakuvad uued pedagoogilised käsitlused ja 
tehnoloogilised võimalused.
Registreerumine: www.e-uni.ee/konverents.

K O N K U R S S

Münsteri Ülikooli stipendiumid
Münsteri Ülikooli ühekordne uurimisstipendium (1000 eurot), 
on suunatud Tartu Ülikooli doktorantidele.
Stipendium ei ole mõeldud Münsteri Ülikoolis õppimiseks, 
vaid tehtud uurimistöö tunnustamiseks ja edasiarendami
seks. Mõne muu stipendiumi saamine ei ole takistuseks 
Münsteri Ülikooli uurimisstipendiumi saamisel.

Stipendiumitaotleja esitab:
• avalduse;
• magistritöö lühiiseloomustuse, kaitsmise tulemuse;
• doktoritöö kavandi ja ülevaate uurimustöö käigust 

ning valminud doktoritöö osadest (märkida ära publi
katsioonid, ettekanded);

• tõendi õppetulemuste kohta doktoriõppes;
• soovituskirja vastava eriala korraliselt professorilt.

Dokumendid esitada teaduskonna dekaanile 28. märtsiks.
Info: Ülle Tensing, välisüliõpilastalitus, 737 5150.

Ta rtu  Ülikool
Tartu Ülikool võtab õppe- ja 
üliõpilasosakonna avatud ülikooli 
talitusse tööle

turunduse spetsialisti,
kelle ülesanne on avatud ülikooli kaubamärgi all toimu
va taseme- ja täienduskoolituse ning e-kursuste aktiivne 
turundamine.

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (soovitavalt majandusalane)
• teadmised turundusest ja hariduskorraldusest
• väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus
• hea analüüsi-, algatus- ja korraldusvõime
• väga hea eesti ja inglise keele oskus
• hea arvutioskus (sh soovitavalt kujundusprogrammid)

Pakume:
• kaasaegset töökeskkonda
• arenguvõimalustega tööd innovaatilises meeskonnas
• konkurentsivõimelist palka

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elu
lookirjeldus hiljemalt 17. märtsil e-postiga või paberkand
jal TÜ personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 302, Ja
kobi 4, 51014 Tartu). Täpsem info: www.ut.ee/konkurss 
ja tel 737 5145.

KAITSMINE
23. märtsil kl 12.30 kaitseb 
majandusteaduskonnas Narva 
mnt 4 aud B201 Andres Kuusik 
magistritööd «Kliendi lojaalsus 
ja seda mõjutavad tegurid AS 
Elion Ettevõtted näitel». Juhen
daja prof Mait Miljan. Oponendid 
Tiiu Ohvril, MSc (maj), EPMÜ ja 
Kalev Kaarna, MA (maj).

TEATED
14. märtsil toimub emakeele- 
päeva tähistamine Narvas. Kl 
16 korraldab Eesti Kodu Narva 
kolledžis eesti keele päeva 
võistlusmängu. Rohkem infot 
www.ut.ee/regionaal. Info ja 
registreerimine tel 356 1985 või 
Katrin.Papagoi@ut.ee.

14. märtsil kl 16.15 esineb eeti
kakeskuse kollokviumis dr Jack 
Russel Weinstein North Dakota- 
ta Ülikoolist ettekandega «The 
Primacy of Moral Sentiments: 
the Scottish Enlightenment and 
the «Adam Smith Problem»». 
Info: Margit Sakson, 737 5427, 
margit.sakson@ut.ee.

19. märtsil kl 12 toimub mate
maatika-informaati kateadus- 
konnas Liivi 2-111 vilistlaste 
kokkutulek. Lisainfo: Enno Kolk, 
tel 737 6405.

LOENGUD
16. märtsil kl 12.15 esineb Narva 
mnt 4-A314 ministrite loengu
sarja raames põllumajandusmi
nisteeriumi esindaja.

16. märtsil kl 16.15 algab Lossi
3-406 Õpetatud Eesti Seltsi et
tekandekoosolek: Toivo Raun 
«Rahvuslik identiteet Eestis ja 
Soomes 1905-1917». Koosoleku 
eel ÕES aastaraamatute suur 
soodusmüük.

17. märtsil kl 12.15 esineb Narva 
mnt 4-A312 ministrite loengu
sarja raames Eesti Kaubandus- 
Tööstuskoja juhatuse esimees 
Toomas Luman.

17. märtsil kl 15 toimub sot
siaalteaduskonnas Tiigi 78-118 
Vello Pettai venia legendi loeng 
«Poliitilise klassi institutsionali- 
seerumine Balti riikides: võrdlev 
analüüs».

17. märtsil toimuvad avalikud 
loengud Ida-Virumaal «Vepslas- 
test ja vepsa rahvakultuurist»
kl 10.10 Lüganuse Keskkoolis 
ja kl 12.10 Kohtla-Järve Ühis
gümnaasiumis. Lektor: Marje 
Joalaid, TÜ Narva Kolledži eesti 
keele lektor, filos mag (soome- 
ugri keeled). Info: Maire Merioja, 
TÜ esindaja Ida-Virumaal, tel 
332 1217.

17. märtsil kl 17 algab prof Tiit 
Rosenbergi videoloeng: «Mõi
sad Eestis. Sissejuhatuseks

allikatest ja kirjandusest».
Tartu-Hiiumaa-Saaremaa vi- 
deoloengut saab kuulata Tartus 
Lossi 3-105, Hiiumaal SA Tuuru 
saalis, Saaremaal Koolituskes
kuses Osilia. Info: Tiiu Heldema, 
ülikooli esindaja Hiiumaal, tel 
463 1188.

18. märtsil kl 9.30 algab Võrus 
avalik loeng gümnaasiumiõpi- 
Iastele «Keel ja kultuur muu
tuvas maailmas». Lektor: Tartu 
Ülikooli inglise filoloogia õppe
tooli lektor Raili Põldsaar. Üritus 
toimub traditsioonilise karjääri- 
päeva raames, mille eesmärk on 
tutvustada erinevaid elukutseid 
ja ameteid. Loeng toimub Võru 
Kreutzwaldi Gümnaasiumis. 
Info: Maris Kivistik, TÜ Võrumaa 
esindaja, tel 786 8362.

KONTSERT

TU AULAS
11. märtsil kl 19 esineb Eesti 
Rahvusmeeskoor, dirigent Vitau- 
tas Miškinis (Leedu).
Kavas Ciurlionis, Kalcas, Tigaicio 
Midkinis «Magnificat» (esiette
kanne, pühendatud RAMile) 
Piletid 60 ja 40 kr.

14. märtsil kl 19 Eesti Sega
kooride Liidu emakeele päeva 
kontsert.

ÜLIKOOLI KOHVIKUS
12. märtsil kl 21 esineb ülikooli 
kohviku II korruse saalis ansam
bel «La CampagniedesMusiques 
a Ouir» (Prantsusmaa)
Fred Gastard (bass-saksofon, 
laul, melodica), Denis Charolles 
(löökpillid, 4-keelne hääles- 
tamata kitarr, tromboon, laul, 
kastekann), Christophe Monniot 
(alt- ja sopraniino saksofonid, 
viled- ja vilepillid, basskitarr, 
ohked ja õhkamised).
Piletid 80 ja 50 kr.

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

15. märtsil kl 19 kontsert «Orel ja 
Klaver». Esinevad Rein Rannap 
(klaver) ja Aare-Paul Lattik (orel). 
Kavas klassikalist muusikat 
(Mussorgski «Kiievi võidu
väravad», Debussy «Uppunud 
katedraal»), orelihitte (Bachi 
Tokaata d-moll, Messiaeni «Pilke 
Jeesuslapsele»), improvisat
sioone vene kirikumuusika ja 
Arvo Pärdi teemadel.
Piletid 80 ja 50 kr.

26. märtsil kl 19 Rossini «Stabat 
Mater». Esitavad Tütarlastekoor 
«Ellerhein», Eesti rahvusmee
skoor, Eesti Riiklik Sümfoonia
orkester, Olga Kondina (sopran, 
Peterburi), Galina Sidorenko 
(metsosopran, Peterburi), Mati 
Turi (tenor) ja Uku Joller (bass). 
Dirigent Nikolai Aleksejev.
Piletid 100 ja 60 kr.

KÕIK ÜHEST KOHAST
K S m i l  ’ Kontor'tehnika,-tarbed ja kulumaterjalid
1 1 (1  | I t f  -Toonerikassettide täitm ine ja renoveerimine

asutatud • Kontoritehnika hooldus ja remont
1991 • Kauba transport TÜ osakondadele tasuta

Tartu Ülikoolile püsisoodustus vastavalt kehtivale koostöölepingule 
Tartu Ülikooli üliõpilastele hinnasoodustus -10%

Rapo AS 730 0187 tartu@rapo.ee
Soola 3 730 0189 www.rapo.ee

KONTSERDISARJA TOETAVAD:
Sattu StnnapaKt&iž, Sattu Ülfäoot

(Dfiuu3t£tute £oetušfonb esitleb:

Slkabeemta"
TARTU ÜLIKOOLI AULAS 

1 6 . m ä r t š ü  k e lt 1 9 . 0 0

Piletid müügil 1 tund enne kontserdi algust 
kohapeal (50.-, 25.-, 10.-, perepilet 50.-, 

koolieelikud tasuta)

Järgm ine kontsert 20. aprillil
Indrek Vau (trompet), M arko M artin (klaver)

Tallinna Keelpillikvartett:
Urmas Vulp (viiul), Olga Voronova (viiul) 

Toomas Nestor (vioola), Margus Uus (tšello)

Äat>a& 3 * l>abt)n, 9B. 21. üJfctfart, 51. 'pätt

http://www.dorpatensis.ee
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Miks tulla õppima Tartu Ülikooli? Ülikooli saab astuda lävendipöhiselt

T a r i b  ü l i k o o l i  
R a a m a t u k o g u

S U H D F K S E N P  LAR

Tartu Ülikool on Eesti vanim 
ja tuntuim ülikool. Tahame 
olla üheaegselt nii tunnus
tatud tasemega universitas, 
rahvusiilikool kui ka rahvus
vaheline teaduskeskus. Need 
on märksõnad, millele toetub 
Tartu Ülikooli identiteet ning 
millega teisalt on seotud 
meie olulisemad eesmärgid 
ja arengud: universitas'e na 
on ülikooli tegevus suunatud 
teaduspõhise akadeemilise 
hariduse andmisele, rahvus- 
ülikoolina oleme kõrgetase
melise rahvuskultuuri edenda
mise keskus, rahvusvahelisel 
kõrgharidusmaastikul oleme 
kanda kinnitamas võrdväärse 
partneri ja konkurendina. 
Kõike eespool öeldut arves
tades vajab ülikool andekaid 
ja tulevikku vaatavaid noori
-  iärelkasvu teadlaskonnale.

hea haridusega spetsialiste, 
haritud ühiskonnaliikmeid.

Tartu Ülikool teeb kõik en
dast oleneva, et siin õppivad 
tudeneid saaksid kõreel tase

mel hariduse. Kui siinne aka
deemiline ruum peaks aga 
kitsaks jääma, siis aitab üli
kool oma koostöövõrgustike 
abil planeerida õpinguid või 
teadustööd ülikoolist väljas
pool. Veelgi enam -  ülikool 
ei muretse mitte ainult oma 
praeguste, vaid ka tulevaste 
liikmete pärast.

Suur lootus ja soov on, et 
võimalikult paljud noored 
inimesed, kes väärtustavad 
oskust mõelda ja kahelda, 
küsida ja vastuseid otsida, 
jätkavad oma haridusteed just 
aima mater is. Tartu Ülikool 
ootab teid osa saama akadee
milisest ühistegevusest tead
miste loomise ja omandamise 
nimel. Tere tulemast Tartu 
Ülikooli!

Rektor Jaak Aaviksoo

A im e R an d veer
vastuvõtutalituse
peaspetsialist

Tartu Ülikoolis rakendatak
se tänavu esmakordselt 
lävendipõhist vastuvõttu 
enamikule erialadele.

Lävend on õppima asu
miseks vajalik minimaalne 
punktisumma sajast võimali
kust, mis on määratud eraldi 
riigieelarvelistele ja riigieel- 
arvevälistele õppekohtadele.

Vastu võetakse kõik üli
õpilaskandidaadid, kes on 
esitanud nõutud dokumen
did ja kelle punktisumma on 
võrdne või ületab kehtestatud 
lävendit.

Üliõpilaskandidaadil on 
kohe pärast punktisumma 
teadasaamist selge, kas ta 
saab sisse valitud erialale.

Korraga on võimalik esitada 
ainult üks avaldus.

Tõsi küll, juhul kui üli
õpilaskandidaat on valinud 
sisseastumiseksamitega eriala, 
selgub punktisumma pärast 
eksamitulemuse teadasaamist.

Vastuvõtuks kehtestatud 
nõutav punktisumma ehk 
lävend on erialati varieeruv. 
Teaduskonnad kehtestasid 
lävendid, lähtudes eelmiste 
aastate kogemusest. Analüü
siti varasematel aastatel eri
alale vastuvõetute tulemusi 
ning arvesse võeti ka välja- 
langevust.

Ligi pooltel Tartu Ülikooli 
lävendipõhise vastuvõtuga 
erialadest on lävendiks keh
testatud 70 punkti. Kõige 
kõrgem on lävend, isegi 
mõned punktid üle 90, õigus
teaduse nins inelise keele ia

kirjanduse erialal, vähemalt 
90 punkti aga romanistika 
ning saksa keele ja kirjanduse 
erialal. Vaid 60 punkti on 
vaja vene ja slaavi filoloogia, 
haridusteaduse (reaalained) 
ja keskkonnateaduse ning 
vaid 50 muusika erialale vas
tuvõtuks.

Tasulisele õppekohale saa
miseks peab olema enamikul 
erialadest vähemalt 50 punk
ti, paljudel juhtudel on aga 
vajalik punktisumma kõrgem. 
Näiteks inglise või saksa keelt 
ja kirjandust õppida soovijatel 
peab olema punkte üle 75.

Arstiteaduskonda ja  bioloo- 
g ia -g e o g ra a f ia te a d u sk o n n a  
riigieelarvelistele õppekoh
tadele toimub päevasesse 
õppesse vastuvõtt riigieksa
mite tulem uste põhjal koosta
tud Daremusiäriestuse alusel.

http://www.ut.ee/ajaleht
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Mida on vaja teada sisseastumise kohta?
KANDI DEERI MI SEL
NÕUTAVAD DOKUMENDI D

• Avaldus (vorm avaldatakse Interneti aadressil www.ut.ee/ 
sisseastumine).

• Isikutunnistuse või passi isikukoodiga lehekülje koopia 
ja nime muutmisel nime muutmist tõendav dokument 
(originaal ja koopia).

• Keskharidust tõendav dokument (originaal ja koopia) või 
kinnitatud ärakiri.

• Päevasesse õppesse kandideerijal riigieksamitunnistus 
(originaal ja koopia) või kinnitatud ärakiri.

Lisadokumendid ülikooli eritingimustel astumisel.

A im e R an d veer
vastuvõtutalituse
peaspetsialist

Avaldusi ja dokumente saab 
päevasesse õppesse esita
da 27. juunist 22. juulini.

S is s e a s tu m is e k s a m e id  
nõudvale õppekavale saab 
avaldusi ja dokumente esita
da 27. juunist 6. juulini, pare
musjärjestuse alusel toimuva 
vastuvõtuga õppekavale 27. 
juunist 14. juulini.

Dokumendid esitatakse kas 
isiklikult või elektroonselt.

Isiklikult saab dokumente 
tuua tööpäevadel kell 10-16 
ülikooli peahoonesse Ülikooli
18, kolledžites õpetatavatele 
erialadele ka vastavasse kol

ledžisse kohapeal.
Elektroonne esitamine 

toimub Interneti aadressi 
w w w .u t.e e /s is se a s tu m in e  
vahendusel ja lõpetatakse do
kumentide esitamise viimasel 
päeval kell 16. Välismaal 
keskkooli lõpetanud saavad 
dokumente esitada 1. juunini 
välisüliõpilastalitusse.

Sisseastumiseksamid

S is s e a s tu m is e k s a m e id  
peavad sooritama need, kes 
soovivad õppida mis tahes 
erialal sotsiaalteaduskonnas, 
osadel erialadel filosoofia
teaduskonnas või kehalise 
kasvatuse ja spordi erialal 
kehaku ltuuriteaduskonnas. 
Haridusteaduskonna ja Narva

kolledži erialadele, mille lõpe
tamisel tulevikus saadakse 
õpetajakutse, tuleb sooritada 
kutsesobivuskatsed.

Sisseastumiseksamid toimu
vad 7.-14. juulini. Sisseastu
miseksamite programmid on 
avaldatud Internetis aadressil 
w w w .u t.ee /s issea s tu m in e / 
b a k a la u re u s / t in g im u s e d . 
Eksamile tulles peab olema 
kaasas isikut tõendav fotoga 
dokument.

Üleriigiliste aineolüm
piaadide kolm paremat ja 
rahvusvahelistest aineolüm
piaadidest osavõtnud võetak
se vastu ilma riigieksamite 
tulemusi arvestamata ja  nad 
ei pea sooritama sisseastu
miseksameid.

Silmapaistvaid tulemusi 
saavutanud sportlane, kes on 
vähemalt Eesti noorte meister 
ja kellel on kõik nõutavad 
eksamid sooritatud, võib kan
dideerida ühele viiest ülikooli 
finantseeritavatest õppekoh
tadest. Aastatel 2004-2005 
Eesti täiskasvanute meistriks 
tulnud ja rahvuskoondisesse 
kuulunud sportlased ei pea 
kehakultuuriteaduskonda as
tumisel sisseastumiseksamit 
tegema.

Vastuvõetute nimekirjad

Vastuvõetute nimekirjad 
pannakse välja ülikooli pea
hoones ja Interneti aadressil 
www.ut.ee/sisseastumine.

Nendele erialadele astujad,

kus on sisseastumiseksamid 
või vastuvõtt toimub pare
musjärjestuse alusel, saavad 
sissesaamisest teada 15. juu
liks, ülejäänud 25. juuliks.

Riigieelarvevälisele õppe

kohale vastuvõetud peavad 
sõlmima ülikooliga lepingu 
mitte hiljem kui 3. augustil 
ja nad immatrikuleeritakse 
pärast õppeteenustasu esma
se osa tasumist.

« •

Tartu Ülikooli lõpetajaid oodatakse tööturul Toetused ja stipendiumid
H elina  R iisa lu
üliõpilasnõustaja

Õppetoetust on võimalik 
taotleda nii riigieelarvelistel 
kui ka riigieelarvevälistei üli
õpilastel.

Põhitoetust (800 kr kuus) 
võivad saada üliõpilased, 
kes omandavad kõrgharidust 
õppekaval, kus on riigieel
arvelisi õppekohti ning kes 
õpivad täiskoormusega või 
statsionaarses õppes.

Täiendavat toetust (400 kr 
kuus) võivad taotleda need, 
kelle elukoht rahvastiku
registri andmetel on Tartus 
õppides väljaspool Tartu linna 
ning sellega piirnevaid oma
valitsusi.

Riigieelarvelisel kohal õppi
vad doktorandid saavad taot
leda doktoranditoetust (6000 
kr kuus).

Majanduslikku toetust 
võivad taotleda üliõpilased, 
kellel majanduslikud asjaolud 
takistavad õpingute jätka
mist (toetuse määramisel 
eelistatakse puudega isikuid, 
orbe, paljulapselisest perest 
pärit isikuid, alaealiste laste 
vanemaid ning isikuid, kelle 
vanemad on pensionärid).

Nii põhi- kui täiendav toe
tus määratakse õppetulemus
te alusel.

Pingerea koostamisel vaa
datakse kõigepealt õppemahu 
täitmise protsenti, seejärel 
keskmist hinnet.

Õppetoetus määratakse 
kaks korda õppeaastas sügis- 
ja kevadsemestriks.

Esimese aasta üliÕDilased I

STIPENDIUMID  
JA PREEMIAD

• TÜ Sihtasutus: TÜ Rae- 
fondi, Estraveli reisisihi,
TÜ Seitsmenda Samba, 
Ants ja Maria Silvere ning 
Sigfried Panti, Hermanni 
reisi-, Eugen Püssi, Heinz 
Martin Ederma, Ahti Pae, 
August Parise, Karine ja 
Martin Koobase, Eduard ja 
Eero Raigi jt stipendiumid.

• Eesti Teaduste Akadeemia 
üliõpilaste teadustööde 
konkursi preemiad

• Haridus- ja teadusminis- 
teeriumi üliõpilastööde 
konkursi preemiad

• Hansapanga stipendiumid
• Ühispanga stipendiumid 

jPt-___________________

semestril õppetoetust taotle
da ei saa.

Lisaks õppetoetustele on 
võimalik taotleda ka mitme
suguste fondide mitteriiklikke 
stipendiume. Mitteriiklikud 
stipendiumid on tavaliselt 
suunatud uurimistöö tegemi
seks konkreetses valdkonnas 
ning nendele kandideerimise 
eelduseks on hea õppeedu
kus.

Täiskoormusega õppivad 
üliõpilased võivad saada pan
gast õppelaenu. 2004/2005. 
õppeaastal on õppelaenu 
maksimaalmäär 17 500 kr. 
Esimese aasta üliõpilased 
saavad õppelaenu alates 1. 
oktoobrist, kuid õppelaenu- 
lepingu võib sõlmida juba 
aueusti I õ d u s .

K adrin  K ergand
karjääri- ja psühholoogilise 
nõustam ise talituse 
peaspetsialist

M arg it Tago
karjääri- ja psühholoogilise 
nõustam ise talituse 
spetsialist

Ülikooli valikul tuleks ar
vestada, milliseid võimalusi 
annab haridus tulevikus.

Ülikooli sisseastumine on üks 
pöördelistest hetkedest noore 
inimese elus. Tuleb teha vali
kuid ning tõestada ennast hoo
pis teistel tingimustel kui seni.

Tööandjad TÜ vilistlastest

Tartu Ülikooli haridus 
on teada-tuntud. Tööandja 
seisukohalt on see teatud 
mõttes kvaliteedimärgiga 
(Fontese personalivaliku 
spetsialist).

Tartu Ülikooli haridus on 
hinnatud tööandjate seas 
nii Eestis kui ka välismaal. 
Küsitluste põhjal võib öelda, 
et ettevõtted ja asutused, 
kes on oma personali hulka 
palganud TÜ vilistlasi, on 
noorte spetsialistide tead
miste ja oskustega väga 
rahul.

Ligi 90% tööand
jatest peab noorte 
ülikooli lõpetanud 
spetsialistide kõiki i  \ . 
tööalaseid oskusi 
ja võimeid pigem 
heaks või väga 
heaks. Lõpetanute 
tugevamad küljed 
tööandiate arvates on

erialased teadmised ning ise
seisvus töös.

Ülikooli vilistlased tööturul

TÜst saadud teadmised käsi
käes enda initsiatiiviga on 
igati konkurentsivõimelised 
Eesti tööturul. Olen õpingutest 
saaduga rahul (avalikussuhete 
ja teabekorralduse 2004. a 
lõpetanu).

Ülikool andis lisaks tugevate 
teoreetiliste teadmiste baasile 
juurde ka enesekindlust, viima
ne oli töökoha leidmisel üheks 
olulisemaks eelduseks (kesk

konnatehnoloogia 2004. a

lõpetanu).
Üle 2 /3  lõpetanutest töötab 

oma erialal ning rohkem kui 
pooled peavad oma lõpeta
misjärgset tööd kvalifikat
sioonile vastavaks. Töökoht 
asub enamasti Tallinnas või 
Tartus ning esimene ameti
koht on spetsialisti või lausa 
tippspetsialisti oma.

Noorte palk on ligilähedane 
vabariigi keskmisele palgale, 
kuid olenevalt erialast ja ame
tist on ka neid, kes teenivad 
mitu korda rohkem.

2004. a lõpetanute uurimus 
näitas, et võrreldes eelmiste 
aastatega on töötute lõpe
tanute hulk vähenenud 3% 
võrra.

Muidugi on üksikisiku 
seisukohalt töötus suur prob
leem, kuid karjääriteenistuse 
kogemus näitab, et sageli on 

tingitud see noore inimese isi- 
kuomadustest või hoiakutest, 

mis takistusi põhjustavad. 
Samuti võivad tööotsijal 

olla kindlad soovid ja 
nõudmised, millele

vastavat vakantset töökohta 
hetkel ei leidu.

Eriti hinnatud punkte/ 
personalivalikukonkursil/saa- 
vad need, kes on välismaal 
midagi korda saatnud (väike
firma tegevjuht).

Kaasaegses muutuvas maa
ilmas on õppimine elukestev 
protsess, seetõttu on üsna 
mõistetav, et ligi pooled põhi
õppe lõpetanutest jätkavad 
oma haridusteed. Suurem 
osa eelistab õpinguid jätkata 
Tartu Ülikoolis.

Aasta-aastalt on üha 
rohkem neid, kes jätkavad 
haridusteed välismaal. Meie 
lõpetanuid võib leida sel
listest kõrgkoolidest, nagu 
näiteks Helsingi, Stockholmi, 
Stanfordi, Cambridge'i, Upp
sala, Turu, Baseli, Bergeni, 
Freiburgi, Helsingi, Tam
pere, Uppsala, Lübecki, St 
Andrews’i jt ülikoolid. See 
tõestab, et TÜ haridus on 
rahvusvaheliselt igati konku
rentsivõimeline.

Ülikool kui elukool

Motivatsiooni edasi õppi
da andis TÜ akadeemiline 
õhkkond, kuid veel rohkem 
sõbrad ja keskkond, milles 
liigun (inglise keele ja kirjan
duse 2004. a lõpetanu).

Ülikooli väärtus ei seisne 
ainult hariduses, vaid väga 
oluline koht on nendel ini
mestel, kellega koos õpitakse, 
suheldakse ja  veedetakse 
vaba aega.

Üks põnevamaid üritusi on kevadpäevade paadiralli. u t  a r h iiv

http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/sisseastumine
http://www.ut.ee/sisseastumine/
http://www.ut.ee/sisseastumine
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U suteaduskond
M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  u su te a d u sk o n d a ?  
Vastab usuteaduse magist
riõppe 1. a üliõpilane Priit 
Rohtmets.

Tulin usuteaduskonda 
1999. aastal, lootes, et siit 
saab mitmekülgse hariduse. 
Rohkem kui viis aastat hiljem 
võin öelda, et ei ole pidanud 
pettuma.

Usuteaduskond on ülikooli 
väikseim teaduskond, kokku 
on meid ainult paarsada. Meil 
on suurepärased, rahvusvahe
liselt tunnustatud õppejõud 
ning kindlasti võin väita, et 
usuteaduskonnast saab hea 
hariduse. Kuid vähemalt nii
sama oluline on, et peale 
hariduse saab siit ka sõbrad 
kogu eluks. Kuna teaduskond 
on väike, tunneme peaaegu 
kõik üksteist ning suhtleme 
tihedalt ka koolivälisel ajal. 
Tulge usuteaduskonda!

M ida sa a b  õ p p id a  ja  k u s  
lõ p e ta ja d  tö ö d  le ia v a d ?  
Vastab dekaan teoloogia-

M iks p ea k s  tu le m a  õp p i
m a ju s t  arstitead u sk on d a?  
Vastab õppeprodekaan me
ditsiinidoktor Tõnis Karki.

Arstiteaduskonda tasub tul
la omandama head haridust, 
mis tagab kindla töökoha. 
Lõpetamise järel saadakse 
peale arsti, hambaarsti ja 
proviisori hariduse ka vastav 
elukutse.

Meditsiin areneb pidevalt 
ning muutuvas keskkonnas 
on ajaga kaasa läinud ka Tar
tu Ülikool. Siin antav haridus 
on ka mujal maailmas tunnus
tatud ja Tartu Ülikooli lõpeta
nud arstid kõrgelt hinnatud.

Arstiteaduskond ei raken
da lävendipõhist vastuvõttu, 
sest lävendiga ei ole võimalik 
piisavalt täpselt hinnata vas
tuvõetavate üliõpilaste arvu. 
Võttes rohkem vastu, tekib 
väga tõsine ruumipuudus, et 
õpetada praktilisi 
oskusi.

doktor Riho Altnurme.
Rangelt võttes on usutea

duskonnas kaks eriala: usu
teadus ja religiooniantropo- 
loogia. Usuteadust on võima
lik õppida nii bakalaureuse-, 
magistri- kui ka doktoriõppes, 
religiooniantropoloogiat vaid 
avatud ülikooli kraadiõppes.

Kui usuteaduse eriala 
ülesehitus lähtub kristlikust 
(evangeelsest) paradigmast, 
siis religiooniantropoloogia 
uurib eelkõige inimese reli
gioossust.

Teiste teaduskondade üli
õpilastele pakume erialaga 
tutvumiseks ka religiooni- 
uuringute lisaeriala.

Usuteaduse magistriõppes 
saab valida religioonipedagoo- 
gika suuna, mis annab võima
luse töötada üldhariduskoolis 
religiooniõpetuse õpetajana.

Üks eriharu bakalaureuse
õppest alates on Lähis-Ida 
vanade keelte ja kultuuride 
tundmaõppimine.

Usuteaduskonnad on alati 
andnud teoreetilise etteval-

Ka pingerea alusel sisseas
tujad saavad eelmiste aastate 
läbimineva palli alusel suure 
tõenäosusega prognoosida, 
kas nad osutuvad oma riigi
eksamite tulemustega vastu
võetuks või mitte.

M is e r ia la s id  sa a b  õ p p i
d a  ja  k u s  lõ p e ta ja d  tö ö d  
sa a v a d ?

Põhiõppes on võimalik õppi
da arsti- ja hambaarstitea- 
dust ning proviisoriõppes.
Hambaarsti ja proviisori- 
õpingud kestavad 5 aastat, 
arstiteaduse põhiõpe on 6 
aastat pikk. Selleks et saada 
spetsialistiks -  sisehaiguste 
arstiks, kirurgiks, günekoloo
giks, neurokirurgiks jne, tuleb 
läbida veel 3-5 aastat kestev 
praktiline õpe residentuuris 
Eesti parimates haiglates.

Töö leidmisega meie lõpe-

INFO:

Ülikooli 18-310 
tel 737 5300 
us@ut.ee 
www.us.ut.ee

mistuse praktiliseks tööks 
vaimulikuna, nii on ka TÜ 
usuteaduskonnas. Vaimuliku 
ametisse astumine eeldab 
pärast teaduskonnas hariduse 
omandamist konfessionaalset 
õpet vastavas õppeasutuses 
(luterliku kiriku puhul pasto- 
raalseminaris). Mitmed lõpe
tajatest on ametis kaplanina 
Eesti kaitseväes. Koolides 
töötavad õpetajakoolituse 
läbinud religiooniõpetuse 
õpetajad. Peale erialase töö 
on akadeemilise usuteadus
liku hariduse omandanud 
lõpetajad hinnatud kõigis 
ametites, mis eeldavad head 
humanitaarharidust -  tööd 
on leitud ka diplomaatide ja 
valitsusametnikena, isegi tu 
lundus- ja õigussfääris.

INFO:

Veski 63 
tel 737 5325 
arst@ut.ee 
www.med.ut.ee

tajatel probleeme ei ole olnud 
ega tule.

Lõpetajate traditsiooni
line töökoht pärast õpin
gute lõpetamist on Eesti 
meditsiinisüstem: haiglad, 
perearstipraksis, hambaravi- 
kabinetid, apteegid, teadus- 
laborid, ravimifirmad, aga ka 
sotsiaalministeerium jmt.

Üliõpilastel, kes ilmutavad 
õpingute vältel suuremat huvi 
teaduse vastu, on võimalus 
astuda pärast lõpetamist dok
torantuuri ja jätkata tööd tea
duse ning õpetamise vallas.

M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  õ ig u s te a d u sk o n d a ?  
Vastab dekaan prof Kalle 
Merusk.

Tartu Ülikooli õigustea
duskond on üks vanemaid, 
kuid samas ka üks nooremaid 
teaduskondi. Vanemaid selles 
mõttes, et teaduskond loodi 
kohe Tartu Ülikooli asutami
sel, nooremaid selles mõttes, 
et viimastel aastatel on tea
duskonda lisandunud palju 
noori õppejõude. Seega on 
õigusteaduskond praegu üks 
noorima õppejõudkonnaga 
teaduskondi ülikoolis.

Tartu Ülikooli õigustea
duskond on kujunenud Eesti 
õigusteadusliku mõtte kesku
seks. Meie õppejõud osalevad 
aktiivselt seaduseelnõude 
ettevalmistamisel.

TÜ õigusteaduskond pakub 
õigusalast õpet kaasaegsel 
ning tunnustatud rahvusva
helisel tasemel. Üliõpilastel 
on võimalik kitsam spetsia
liseerumine magistriastmes 
vastavalt nende huvidele, kas 
era-, avaliku või karistusõigu
se valdkonnas.

M ida sa a b  õ p p id a  ja  k u s  
lõ p e ta ja d  tö ö d  le ia v a d ?

Õpe on jagatud kolme ast
messe: kolmeaastane baka
laureuseõpe, mille lõppedes 
antakse lõpetajale sotsiaal
teaduste bakalaureuse diplom 
ning sellele järgnev kaheaas
tane magistriõpe, mille lõpe
tajale antakse õigusteaduse 
magistri diplom.

Selleks, et asuda tööle jurii
dilist kõrgharidust nõudvatel 
ametikohtadel, on vajalik 
õigusteaduse magistri diplomi 
olemasolu. Pärast magistri
õpingute lõpetamist on või
malik asuda doktoriõppesse, 
mille kestus on neli aastat 
ning mille lõpetamisel antak
se filosoofiadoktori diplom.

Peale päevase õppevormi 
on võimalik õppida ka avatud 
ülikooli vormis, mis on sobilik 
neile, kes soovivad omandada

õigusteaduses kõrghariduse 
töö kõrvalt.

Õigusteaduskonna lõpeta
jad asuvad tööle mitmesu
gustes juriidilist kõrgharidust 
nõudvates ametites, nt koh
tunike, prokuröride, notarite, 
advokaatidena, samuti leia
vad nad rakenduse avalikus 
teenistuses ning erasektori 
ettevõtetes.

Tartu Ülikooli õigusteadus
konnas on loodud õppimi
seks ja teadustöö tegemiseks 
kaasaegsed tingimused. 
Selle aasta alguses valmis 
teine õppehoone, mis olulisel 
määral parandab üliõpilaste 
õppimisvõimalusi.

Õpingute jooksul on võima
lus lisaks teoreetilisele välja-

M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  TÜ Õ ig u s in s t itu u ti?  
Vastab õppedirektor magis
ter Rene Värk.

TÜ Õigusinstituut annab 
akadeemilist õiguskõrghari- 
dust Tallinnas. Õppekavad 
on koostatud lähtuvalt kaas
aegsetest vajadustest ning 
õppetööd viivad läbi nii teo
reetikud kui ka praktikud. 
Suurt tähelepanu pööratakse 
rahvusvahelisele, Euroopa, 
mere- ja intellektuaalse 
omandi õigusele, kognitiiv- ja 
õiguspsühholoogiale ning käi
tumishälvete sotsioloogiale.

M is e r ia la  sa a b  õ p p id a  
j a  k u s  lõ p e ta ja d  tö ö d  
sa a v a d ?

Õigusteadust saab õppida 
nii bakalaureuse- kui ka 
magistriõppe tasemel. Õppe
vormiks saab valida kas tra
ditsioonilise päevaõppe või 
töötavale inimesele paremini 
sobiva avatud ülikooli.

Akadeemiline õigusharidus 
võimaldab leida tööd mitme-

INFO

Näituse 20 
tel 737 5390 
sirli.soomlais@ut.ee 
www.iuridicum.ee.

õppele saada ka juristitöö 
praktilisi kogemusi. Eelkõige 
on see näiteks võimalik tegut
sedes üliõpilaste õigusbüroos 
nõustajana või osaledes Eesti 
aga ka erinevate rahvus
vaheliste harjutuskohtute 
tegevuses.

Õigusteaduskonda sisseas
tumine toimub riigieksamite 
tulemuste alusel. Õigustea
duskond kohaldab sel aastal 
lävendipõhist vastuvõttu.

INFO:

Kaarli pst 3
Tallinn
tel 627 1888
iawinst@lawinst.ee
www.lawinst.ee;www.ut.ee

sugustel ametikohtadel. Kol
me õpinguaasta järel antav 
sotsiaalteaduste (õigus) ba
kalaureusekraad võimaldab 
töötada ametikohtadel, mis 
ei eelda kõrgemat juriidilist 
kvalifikatsiooni või ei nõua 
iseseisvate juriidiliste otsuste 
langetamist, näiteks avaliku 
teenistuse nooremametnikud.

Täiendava kaheaastase ma
gistriõppe läbimisel saadav 
õigusteaduse magistrikraad 
võimaldab asuda tööle kõrge
mat juriidilist kvalifikatsiooni 
nõudvatel ametikohtadel, 
näiteks avaliku teenistuse 
vanemametniku ja erasektori 
juristina, ning pürgida edas
pidi advokaadiks, prokuröriks 
või kohtunikuks.

Arstiteaduskond

Tartu Ülikooli 
Õigusinstituut

M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  j u s t  f i lo s o o f ia t e a d u s 
k o n d a ?
Vastab prodekaan filosoo
fiadoktor Andres Tvauri.

F ilo s o o f ia te a d u s k o n d a  
peaks tulema õppima ini
mene, kes tahab saada ühelt 
poolt laiapõhjalist humani
taarharidust ja teisalt põhja
likke teadmisi konkreetsel 

erialal. Oleme seadnud 
oma õppekavadega ees

märgiks arendada 
ü l i õ p i l a s e

lõ p e ta ja d  tö ö le  lä h ev a d ?
Ajaloo osakonnas saab 

õppida Eesti, üld- ja lähi
ajalugu, kunstiajalugu, ar
hiivindust, arheoloogiat ja 
etnoloogiat.

Eesti ja soome-ugri keele
teaduse osakonnas õpeta
takse eesti keelt, eesti keele 
ajalugu ja murdeid, lääne
meresoome ja uurali keeli, sh 
soome keelt ja kultuuri ning 
ungari keelt ja kultuuri.

Eesti keelt on võimalik 
õppida ka võõrkeelena (eriala 
eesti keel ja kultuur muu
keelsetele). Kogu osakonna 
keeleõpet toetab ja hõlmab 
üldkeeleteadus.

Kirjanduse ja rahvaluule 
osakonnas saab õppida nii 
eesti kirjandust, maailmakir- 
jandust, teatriteadust kui ka 
eesti ja võrdlevat rahvaluulet.

Filosoofiaosakond võimal
dab õpet filosoofia ajaloo, 
praktilise filosoofia ja teadus
filosoofia suundadel.

Germaani-romaani fi
loloogia osakonnas on 
võimalik õppida inglise, sak
sa, prantsuse, hispaania ja 
klassikalist filoloogiat ning 
skandinavistikat. Skandinaa
via keeltest võetakse tänavu 
vastu rootsi keele erialale.

INFO:

Lossi 3, 224-229 
Tel 737 5341 
filos@ut.ee 
www.fl.ut.ee

Vene ja slaavi filoloogia 
osakonnas saab õppida vene 
keelt ja kirjandust ning slaavi 
filoloogiat.

Kunstide osakonda ooda
takse üliõpilasi maalikunsti 
erialale.

Filosoofiateaduskonna lõpe
tanu leiab hõlpsasti tööd, sest 
õpetusel on rõhk asetatud 
kaasaegsetele erialateadmis- 
tele sügavuti, paindlikkusele 
ja mitmekülgsusele ning ko
hanemisvõimele.

Filosoofiateaduskonna lõpe
tanu on laiapõhjalise hari
dusega spetsialist, keda on 
tööturul ootamas suur valik 
töökohti. Meie vilistlased 
on leidnud tööd õpetajate, 
muuseumi- ja kirjastustööta- 
jate, kriitikute, teadlaste ja 
maalikunstnikena, aga ka 
ajakirjanike, poliitikute ja kir
janikena. Euroopa Liit ootab 
tööle tõlke ja tõlkijaid, keda 
koolitatakse filosoofiateadus
konna tõlkekeskuses.

Elo-Hanna Seljamaa on rahvaluule 1. a magistrant. Oma bakalaureusetöö eest 
pälvis ta Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursil IIpreemia.

AIJA SAKOVA

analüüsivõimet ning suut
likkust tunnetada maailma 
tervikuna, oskust mõtestada 
ja tunnetada humanitaarseid 
väärtusi. Õppejõud üritavad 
üliõpilasi ergutada mõtlema 
loovalt, aga samas kriitiliselt. 
See tähendab, et nii üliõpila
sed kui ka õppejõud on avatud 
uutele ideedele ja  mõttekäiku
dele, mille hulgast osatakse 
valida kõige originaalsemaid 
ja läbimõeldumaid.

Filosoofiateaduskond ootab 
uudishimulikke, iseteadlikke 
ning otsiva vaimuga üliõpi
lasi, kes ei kardaks esineda 
ja väidelda, aga ka tegelda 

probleemidega süvitsi. Fi
losoofiateaduskond on 
akadeemiline kesk
kond, kus toimub pidev 
areng inimliku täiuse 

poole. Me ootame 
kõiki neid, kes 

arvavad, et 
nad on val
mis liikuma 
täiuslikkuse 
poole.

M is e r i
a l a s i d  
s a a b  
õ p p id a  

j a  k u h u

mailto:us@ut.ee
http://www.us.ut.ee
mailto:arst@ut.ee
http://www.med.ut.ee
mailto:sirli.soomlais@ut.ee
http://www.iuridicum.ee
mailto:iawinst@lawinst.ee
http://www.ut.ee
mailto:filos@ut.ee
http://www.fl.ut.ee
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Bioloogia-geograafiateaduskond
INFO:

Vanemuise 46-202 
Tel 737 5820 
biogeo@ut.ee 
www.ut.ee/BG

igaüks midagi, et tuleviku
ühiskonnas edukalt toime 
tulla.

Hariduse omandami
se kõrvalt on võimalus 
aktiivselt osaleda ja ise 
organiseerida teaduskon
na tudengite mitmekesist 
kultuuri- ja spordielu. Tra
ditsioonilisteks üritusteks 
on saanud teaduskonna 
kümne- ja seitsme- 
võistlus, mitmesugused 
kevad- ja talvekoolid, 
kus võimalus disku
teerida maailmaas- 
jade üle ja proovida 
oma esinemisoskust, 
ning loomulikult pal
jud stiilipeod. Igav ei 
hakka mitte kunagi.

Geenitehnoloogia üliõpilane Mari Järve on pälvinud edukate õpin
gute eest Hansapanga stipendiumi. v a r je  s o o ta k

Haridus-
teaduskond

Füiisika-keemia- ja matemaatika-informaatikateaduskonna tudengid (vasakult Hendrik Nigul, 
Mihkel Kree ja Martin Pettai) on edukad ka rahvusvahelistel programmeerimisvõistlustel. Pare
mal võistkonna esindaja Ahto Truu. DAVID h ill

M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  j u s t  b io lo o g ia -g e o -  
g r a a fia te a d u sk o n d a ?  
Vastab õppeprodekaan fi
losoofiadoktor (geneetika) 
Reet Marits.

Loodusteaduslik haridus 
on hea ja tugev kapital ise
seisvaks tegevuseks tulevasel 
töökohal. Pakume seda täna
päevasel tasemel, laiapõhjali
se ja paindlikuna. Võimaluse 
selleks annab loodusteadus
like õppekavade täielik valik 
bakalaureuseõppest doktori
õppeni.

Bioloogia-geograafiateadus
kond on loodusteaduskond 
nii klassikalises kui ka kaas
aegses tähenduses, pakkudes 
üliõpilastele nii traditsioo
nilisi kui ka kaasaegsetest 
teadussaavutustest lähtuvaid 
loodusteaduslikke kursuseid. 
Teoreetilisi teadmisi saab 
kinnistada praktiliste töödega 
nii labori- kui välipraktikatel 
ning individuaalse uurimis
tööga, mis on vahetult seotud 
teaduskonna teadus- ja raken
dusuuringutega.

Nii bakalaureuse- kui ka 
magistriõppekavadele toimub

M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  fü ü s ik a -k e e m ia te a -  
d u sk o n d a ?
Vastab füüsika 2. a üliõpila
ne Aigar Vaigu.

Meil on mõnusalt muhe 
olla. Tundub, et selline 
väljendusviis on natuke liialt 
familiaarne ametliku välja
ande tarbeks, kuid ükski teine 
sõna ei kirjelda paremini siin 
valitsevat õhkkonda. Selts
kond, kes sind siin ümbritseb, 
alates kaasüliõpilastest ning 
lõpetades õppejõududega, 
on lisaks kõikidele teistele 
headele ja vajalikele omadus
tele eelkõige humoorikas. See 
omakorda on eluterve suhtu
mise üks aluseid.

Kuid ärgem laskem end eel
öeldust eksiteele viia, nagu 
oleks füüsika-keemiateadus- 
kond ainult üks naljategemise 
koht. Siin tuleb teha tööd ja 
näha ka vaeva, sest teadmised 
ja arusaam meid ümbritsevast 
maailmast ia selle toimimisest

vastuvõtt pingerea alusel.

M is e r ia la s id  sa a b  õ p p i
d a  ja  k u s  sa a v a d  lõ p e t a 
ja d  tö ö d ?

Vastuvõtt toimub kuuele 
b a k a la u re u s e õ p p e k a v a le  
(bioloogia, geenitehnoloogia, 
geoloogia, geograafia, kesk
konnatehnoloogia, ökoloogia 
ja bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse) ja üheksal magistri- 
õppekaval (bioloogia, geeni
tehnoloogia, geoloogia, geo
graafia, keskkonnatehnoloo
gia, ökoloogia ja  bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse, bioloo
giaõpetaja, geograafiaõpetaja, 
vee- ja mullateadus).

Bioloogia, geenitehno
loogia ning ökoloogia ja 
bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse bakalaureuseõppekava 
alusel koolitab teaduskond 
magistriõppes ka gümnaasiu
mi bioloogiaõpetajaid.

Geograafia ja geoloogia 
bakalaureuseõppekava alusel 
koolitame magistriõppes sa
muti gümnaasiumi geograa-

ei tule lihtsalt.
See aga ei ole sugugi nii 

raske ja ületamatu, kui esma
pilgul arvata võiks, sest õppe
kavad on koostatud nõnda, et 
iga järgnev põhineb eelneval 
ning iga eelnev on loomuli
kult varem lahtiseletatud ja 
selgeks tehtud.

On igati loomulik, et sageli 
ei saavuta elus pelgalt teoo
riaga midagi ning lõpliku aru
saamise nähtustest ja  nende 
olemusest annab praktiline 
kogemus ehk eksperiment.

Selles vaimus tegutseb ka 
füüsika-keem iateaduskond, 
võimaldades hulgaliselt la
boratoorseid töid, mis on 
seotud loengutes omandatud 
teooriaga.

Loomulikult on lisaks nei
le praktilistele kogemustele 
hulgaliselt teisi ja sageli ehk 
ka populaarsemaid prob- 
leemülesandeid, mis tuleb 
lahendada teadustöös või 
koostööüroiektides. mille

fiaõpetajaid.
Geograafia, geoloogia, 

keskkonnatehnoloogia, bio
loogia, ökoloogia ja bioloo
gilise mitmekesisuse kaitse, 
agronoomia ja metsanduse 
eriala bakalaureuseõppe 
baasil on võimalik jätkata 
õpinguid vee- ja mullateaduse 
magistriõppes.

Kogemus näitab, et loodus
teaduslik kõrgharidus Tartu 
Ülikoolist võimaldab tegut
seda teaduse ja hariduse alal 
ning keskkonnaprobleemide 
lahendamisel, kuid iseseisvat 
tegevust ja analüüsivõimet 
rõhutava üldharidusena lubab 
töötada ka sootuks erialakau- 
getel töökohtadel.

Pakutava kvaliteeti kinnitab 
seegi, et Eestis on tippameti
kohtadel väga palju loodus
teadlasi ning meie lõpetajad 
on alati oodatud välismaistes 
uurimisasutustes. Eesti pu
has loodus ja meie kogemus 
sellega säästlikult toimetada 
omandab erilise tähtsuse Eu
roopa Liidu tingimustes. See
ga leiab meie teaduskonnast

teiseks osapooleks on sageli 
kõrgtehnoloogia ettevõtted.

Millegipärast on levinud 
arusaam, et reaalainete (loe: 
füüsika-keemiateaduskonna) 
lõpetanutel on «tulevik tume». 
Tahaksin selle väärarusaa
ma ümber lükata. Nimelt on 
meie teaduskonna lõpetanuil 
kõige suurem võimalus tööd 
saada, sest teadmistepõhise 
majanduse suunas liikuv Eesti 
vajab rohkesti inimesi, kes 
mõistaksid kõrgtehnoloogiat, 
kasulikke materjale ning 
paljut-paljut muud, millel 
põhineb kõrgtehnoloogiline 
ühiskond. Ja kui see niivõrd 
ei köida, siis jääb alati võima
lus tegeleda nn klassikalise 
teadusega ning ega ka füüsi
ka- ja keemiaõpetajaid kunagi 
küllalt saa.

Igaühele, kes tahab aru 
saada «maailma asjadest» ehk 
tulla õppima füüsika-keemia- 
teaduskonda, see võimalus 
antakse. Alates eelmisest

INFO:

Tähe 4-101 
tel 737 5520, 
fktead@ut.ee 
www.fk.ut.ee

aastast on meie teaduskonnas 
lävendipõhine vastuvõtt, mis 
tähendab, et puudub vastu
võtu piirarv.

Võime lõpmatuseni lugeda 
muinasjutte lendavatest lae
vadest ja kuulmisest seitsme 
maa ja mere taha ning laulda 
insener Garini hüperboloidist, 
aga need toredad mõtted 
jääksidki ainult unistusteks, 
kui poleks füüsikuid ja kee
mikuid, materjaliteadusi ja 
keskkonnatehnolooge ning 
infotehnolooge, kes meie 
unistused välja mõtleksid ja 
valmis teeksid.

Tule meile ja maailm, mis 
ootab muutmist, on sinu ees 
valla!

M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  ju s t  h a r id u ste a d u s-  
k on d a?
Vastab dekaan prof Toomas 
Tenno.

Meie erialad on suuna
tud neile, kes on huvitatud 
õpetajakutse omandamisest. 
Põhieesmärk on ette valmis
tada tulevasi õpetajaid, kes 
on võimelised lastes arenda
ma loovust, otsustusvõimet 
ja suhtlemisoskust. Soovime 
koolitada õpetajaid, kellele 
saame usaldada haridusuuen- 
duste elluviimise.

Ootame õppima inimesi, 
kes on otsustanud valida väga 
vajaliku, huvitava ja vastutus
rikka õpetajaameti ning kes 
on motiveeritud elukestvaks 
hariduse omandamiseks, et 
olla õppimisvõimelised ja 
uuteks teadmisteks avatud.

Loodame, et meie lõpetajad 
on valmis muutma õpetamis- 
ja õppimismeetodeid tuupi- 
miskesksuselt kõiki õpilasi 
arendavale arusaamisega 
õppimisele, täitma õpetaja kui 
õpikeskkonna kujundaja rolli.

M is e r ia la s id  sa a b  õ p p i
d a  ja  k u s  lõ p e ta ja d  tö ö d  
le ia v a d ?

Haridusteaduse bakalau- 
reuseõppekavad valmistavad 
ette põhikooli mitme aine 
õpetaja magistriastme õppe
kavale pürgijaid, andes nii 
ainealase (humanitaar-, reaal- 
või loodusteaduslikes ainetes) 
kui ka üldkasvatusteadusliku 
ja psühholoogiaalase etteval
mistuse.

Eripedagoogika sobib pe
dagoogi- ja suhtlemiskaldu- 
vustega noortele, kes on val
mis pühenduma tööle erivaja
duste, puuete ja õpiraskustega 
lastega, nende vanemate ja 
puuetega täiskasvanutega. 
Pedagoogika magistriõpe 
on mõeldud neile, kel on 
kõrgharidus ja õpetajakutse 
või sellele vastav kasvatus- 
teadustealane haridus.

Koolieelse lasteasutuse 
õpetaja bakalaureuseõppe
kava eesmärk on ette valmis
tada Drofessionaalsete oskuste

INFO:

Salme 1a 
tel 734 3620 
haridus@ut.ee 
www.ut.ee/ht/vastuvott

ja mitmekülgsete teadmistega 
koolieelse lasteasutuse õpe
tajaid.

Klassiõpetaja õppekava 
alusel omandatakse teadmi
sed ja oskused tööks esimeste 
kuni kuuendate klasside, sh 
kergemate õpiraskustega 
õpilastega. Eriala lõpetanud 
leiavad tööd klassiõpetajate
na, samuti alg- või põhikooli 
õpetajana omandatud lisa
erialal.

Muusika õppekava üles
anne on üldhariduslike ja 
muusikaalaste teoreetiliste 
teadmiste ning mitmekülgse
te praktiliste oskuste andmi
ne, et jätkata õpinguid muu
sikaõpetaja magistriõppes. 
Õppekavale kandideerijal on 
nõutav muusikaline etteval
mistus, samuti huvi muusika, 
aga ka kunsti- ja kultuurielu 
vastu. Bakalaureuseõppe 
lõpetanu võib töötada ringi
juhina või klaverisaatjana, 
magistriõppe lõpetanud leia
vad tööd muusikaõpetajana 
algklassidest kuni gümnaa
siumini, harrastus- ja kooli
kooride juhina.

Esimest korda alustatakse 
vastuvõttu uutele, 3+2 ma
gistriõppe õppekavadele (kas
vatusteaduste, põhikooli loo
dusainete õpetaja, põhikooli 
humanitaarainete õpetaja). 
Magistriastme õppekava an
nab nõutava kvalifikatsiooni 
õpetada kolme valitud ainet 
põhikoolis.

Avatud ülikoolis on töötava
tel õpetajatel võimalik oman
dada eripedagoogi, muusika, 
klassiõpetaja, koolieelse laste
asutuse õpetaja ja põhikooli 
reaalainete õpetaja eriala.

Vastu võetakse ka tehnika- 
valdkonna õpetaja erialale 
ning koolikorralduse ja põhi
kooli loodusteaduste õpetaja 
maeistriÕDDesse.

mailto:biogeo@ut.ee
http://www.ut.ee/BG
mailto:fktead@ut.ee
http://www.fk.ut.ee
mailto:haridus@ut.ee
http://www.ut.ee/ht/vastuvott
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Kehakultuuri 
teaduskond
M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  k e h a k u ltu u r ite a d u s 
k on d a?
Vastab prodekaan prof Mati 
Pääsuke.

Liikumises on elu. Ühiskond 
peab kestmiseks panustama 
üha enam inimeste tervise 
säilitamisse ja parandamisse 
liikumisharjumuste kujun
damise kaudu. Seetõttu võib 
õppimist TÜ kehakultuuri
teaduskonnas pidada inves
teeringuks tulevikku.

M ida sa a b  õ p p id a ?
Bakalaureuse- ja magistri- 

taseme õppekavade nimetu
sed on füsioteraapia ning 
kehaline kasvatus ja sport.
Tartu Ülikool on ainus kõrg
kool Eestis, kus liikumis- ja 
sporditeadustele põhinevat 
haridust antakse kõigil aka
deemilistel astmetel, kaasa 
arvatud doktoriõppes. Õpitav 
on olemuselt mitmeid vald
kondi koos käsitlev, mis peaks 
andma lõpetanutele tööturul 
hea konkurentsivõime. Tea
duskonnal on pikaajalised 
sidemed paljude Euroopa 
kõrgkoolidega Erasmuse 
programmi raames ning ette
võtlikel ja õpitavast sügavuti

huvitunud tudengitel on hea 
võimalus läbida osa stuudiu
mi välismaal.

Alusaineid õpivad füsiote
raapia ning kehalise kasva
tuse ja spordi bakalaureuse
õppe üliõpilased koos, sest 
mõlema õppekava puhul 
põhineb edasine stuudium 
inimese organismi talitluse 
ning liigutustegevuse ja keha
lise aktiivsusega kohanemise 
seaduspärasuste põhjalikul 
tundmisel. Füsioteraapia ba
kalaureuseõppes antakse 
ülevaade vastavast valdkon
nast sotsiaal- ja tervishoiu
süsteemis ning saadakse 
füsioterapeudi kutsestandardi
III kutsekvalifikatsiooni tase
mele vastav ettevalmistus.

Magistritasemel süvenda
takse teadmisi ja omandatakse 
füsioterapeudi kutsestandardi
IV ja V kutsekvalifikatsiooni 
tasemele vastavad oskused, 
ühtlasi spetsialiseerudes 
laste, täiskasvanute, geriaat- 
rilisele või spordi füsiote- 
raapiale. Kehalise kasvatuse 
ja spordi bakalaureuseõpe 
annab teadmised selle vald
konna sotsiaalkultuurilisest 
tähtsusest haridus- ja tervis
hoiusüsteemis. Omandatakse

INFO:

Jakobi 5-205 
tel 737 5360 
kk@ut.ee 
www.ut.ee/KK

teadmised-oskused tööks 
treenerina ja spordijuhina. 
Magistriõppes süvendatakse 
teadmisi ja saadakse oskused 
töötamiseks kehalise kasva
tuse õpetajana põhikoolis ja 
gümnaasiumis või treeneri- 
spordijuhina.

Õpetaja ettevalmistuse pu
hul valitakse lisaerialaks kas 
treeneri või terviseõpetuse 
õpetaja eriala.

K us le ia v a d  lõ p e ta ja d  
tö ö d ?

Füsioteraapia eriala
lõpetanud leiavad tööd 
füsioterapeudina raviasutus
tes, spordi- ja terviseklubides. 
Kehalise kasvatuse ja spordi 
eriala bakalaureuseõppe 
lõpetanud leiavad rakendust 
treeneri või spordijuhina, 
magistriõppe lõpetanud või
vad lisaks nimetatud ametei- 
le töötada kehalise kasvatuse 
ja terviseõpetuse õpetajana.

Majandusteaduskond
M iks p ea k s tu lem a  õp p im a  
m ajan du stead usk ond a?  
Vastab õppeprodekaan prof 
Helje Kaldaru.

Majandusteaduskond ootab 
õppima aktiivseid ja uudishi
mulikke inimesi, nii värskeid 
keskhariduse või kõrgharidu
se esimese tasandi hariduse 
(bakalaureuse- ja diplomi
õpe) omandanuid kui ka 
juba mõnda aega töötanuid. 
Teadusülikoolile omaselt on 
suure tähelepanu all magist
riõpe, eriti aga doktoriõpe, 
mis on majandushariduses 
ainus täielikult akrediteeritud 
õppekava.

Vastab rahvamajanduse 4. a 
üliõpilane Kerly Krillo.

Majandusharidus -  see 
on mõtteviis. Mõtteviis, mis 
integreerib ja sisaldab endas 
väga erinevaid ning mõnikord 
esmapilgul justkui üksteisest 
kaugel olevaid aspekte.

Näiteks ei seosta inimesed 
sageli igapäevast majan- 
duskäitumist matemaatika 
ning psühholoogiaga, kuid 
majandust õppides saab pea
gi selgeks, et need käivad 
käsikäes, täiendades üksteist 
ning võimaldades majanduses 
toimuvat laiemalt mõista.

Ainulaadsel viisil moodus
tub tervik, kus iga osa on 
oma kohal, kordumatu ning 
vajalik.

Ilmselt just põhjalikult läbi
mõeldud õppekava, mis os
kuslikult teooriat praktikaga 
sidudes laiendab üliõpilaste 
teadmisi mõlemas valdkon
nas, võimaldab TÜ majan
dusteaduskonna lõpetajatel 
kujundada Eesti arengut nii 
avalikus kui ka erasektoris. 
Seda eelkõige seetõttu, et 
siin õpetatakse noori inimesi 
mõtlema.

M õtlema laiemalt, mitte 
üksnes ühe probleemi või pro
jekti kontekstis, vaid nähes 
otsuseid ka DersDektiivis.

Juba esimestes loengutes saab 
selgeks, et majanduses on 
kõik tihedalt seotud ning selle 
arvestamises peitubki sageli 
töö edu.

Just see teadmine on 
majanduse mõistmisel ja 
mõtestamisel esmatähtis -  
hea juht on ühtaegu nii 
psühholoog kui ka finantsist, 
rääkimata muudest rollidest.

Õpingute kaudu kujuneb 
arusaam majanduse eri as
pektidest. Nimetagem siin
kohal vaid murdosa neist -  
rahandus, arvestus, statisti
ka, ökonomeetria, juhtimine, 
majandusteooria... Teades, et 
tasuta lõunaid ei ole olemas 
ning hüvedel on oma hind, 
arvan, et majandushariduse 
omandamine TÜ majan
dusteaduskonnas on hea 
investeering nii tipptasemel 
õppejõudude tõttu (kellest 
paljud osalevad ka praktikas 
majanduselu suunamisel), 
tõsise ning distsiplineeriva 
töökeskkonna, enese proovi- 
lepaneku tõttu kui ka edasisi 
karjäärivõimalusi arvestades.

Kuna pakutavate spetsia- 
liseerumissuundade hulk 
on lai (rahandus, arvestus, 
juhtimine jne), siis peaks iga
üks endale südamelähedase 
eriala leidma. Seega julgen 
soovitada -  tulge õppima TÜ 
majandusteaduskonda.

Vastab majandusteaduse 1. a 
magistrant Andrus Treiberg.

Tartu Ülikool on Eesti mai
nekaim ülikool, mis on tuntud 
oma hea õppetaseme poolest 
ka välismaal.

TÜ majandusteaduskonna 
uued õppekavad ja professio
naalsed õppejõud garantee
rivad tasemel hariduse ning 
annavad head võimalused 
tööturul läbilöömiseks.

Vastab majandusteaduse 1. a 
doktorant Dorel Tamm.

Majandusteaduskonnal on

INFO:

Narva mnt 4 
tel 737 6310 
majandus@ut.ee 
www.mtk.ut.ee

palju sidemeid kõrgkoolidega 
väljaspool Eestit. Selline koos
töö võimaldab välislektorite 
kutsumist Eestisse ning meie 
doktorantide saatmist teis
tesse riikidesse oma haridust 
täiendama.

M ida sa a b  õ p p id a  ja  kus 
lõ p e ta ja d  tö ö d  le ia v a d ?  
Vastab õppeprodekaan prof 
Helje Kaldaru

Bakalaureuseõppes pakume 
majandusteaduse õppekava 
nii statsionaarses õppes kui ka 
avatud ülikoolis. Statsionaar
ses õppes on riigieelarveliste
le kohtadele välja kuulutatud 
lävendipõhine vastuvõtt, ava
tud ülikoolis toimub vastuvõtt 
sisseastumiseksami tulemuste 
põhjal.

Magistriõppes on sel aastal 
viimast korda võimalik asu
da omandama teaduskraadi 
(magister artium (majandus
teadus)). Õpe on statsio
naarne, oodatud on eelkõige 
nelja-aastase eelharidusega 
bakalaureused.

Majandusteaduse magistri
õpe on loogiliseks jätkuks 
kolme-aastasele bakalaureu- 
seharidusele, aga oodatud on 
ka diplomiõppe lõpetanud. 
Vastuvõtt toimub nii statsio
naaris kui ka avatud ülikoolis 
sisseastumiseksami tulemuste 
põhjal.

Ärijuhtimise, ettevõtluse 
ning tehnoloogia juhtimise ja 
strateegilise juhtimise eriala
de magistriõpe, mis toimub 
ainult avatud ülikoolis, on 
suunatud eelkõige varasemat 
süstemaatilist majandushari- 
dust mitteomavatele töökoge- 
museea inimestele.

INFO:

J. Liivi 2 
tel 737 5860 
math@ut.ee 
www.math.ut.ee

kem saavad ka suuremad 
firmad ja riigiasutused aru 
andmetöötluse vajalikkusest 
ja palkavad tööle statistiku.

Vastu võetakse informaa
tika, infotehnoloogia, ma
temaatika ja matemaatilise 
statistika erialale. Bakalau
reuseõppe lõpetamise järel 
on võimalik jätkata õpinguid 
magistritasemel lisaks eel
nimetatutele veel finants- ja 
kindlustusmatemaatika ma
gistriõppes ja kahel õpetaja
koolituse erialal (gümnaasiu
mi matemaatikaõpetaja või 
informaatikaõpetaja).

Filosoo
fiateadus
konna 

doktorant 
Riste Kesk

paik pälvis akad 
Lotmani Fondi 
semiootikastipen- 
diumi. v a r je  s o o ta k

tsiaalteaduskond
M ik s p e a k s  
tu le m a  õ p p im a  
s o t s ia a lt e a d u s k o n d a ?
Vastab dekanaadi juhataja 
Merelle Zeiger.

Sotsiaalteaduskond on 
ülikooli nooremaid, ühis
kondlikele protsessidele 
orienteeritud ja väga inter
distsiplinaarne teaduskond. 
Püüame korraldada õpet, 
mis ühtaegu annaks pari
mad ametioskused ja oleks 
sügavuti teaduspõhine. Sot
siaalteaduskonna erialad on 
kombinatsioon teoreetilistest 
teadmistest ja praktilistest os
kustest. Teaduskonnas õpetab 
rida väljapaistvaid teadlasi, 
kelle uurimused ja tegevus on 
rahvusvaheliselt kõrgelt hin
natud: Jüri Allik, Wolfgang 
Drechsler, Jaanus Harro, 
Kalevi Kull, Dagmar Kutsar, 
Marju Lauristin, Mihhail 
Lotman, Tiina Randma-Liiv, 
Mikk Titma, Peeter Torop, 
Peeter Tulviste jt. Teaduskond 
on tugeva uurimisorientat- 
siooniga ja loob võimaluse 
teadustööks oma ala eksper
tide juhendamisel.

Samas tegeletakse ka ra
kenduslike küsimustega ning 
pakutakse praktikavõimalusi 
nii kohalikes kui ka rahvus
vahelistes koostöövõrgusti
kes. Sotsiaalteaduskonnas 
õppimine annab võimalusi 
läbi lüüa nii Eestis kui ka 
väljaspool Eestit, kas siis 
õpinguid jätkates või tööta
des. Koostöösidemed Euroo
pa ja Ameerika ülikoolidega 
võimaldavad tudengitel oma 
teadmisi ja kogemusi laien
dada ning kogu õppeprotses
si interdistsiplinaarsemaks 
muuta. Sotsiaalteaduskond on 
avatud tarkadele ia võimeka

tele noortele, kes seejuures on 
õppimisvõimelised ja uutele 
teadmistele avatud.

M ida sa a b  õ p p id a  ja  k u s  
lõ p e ta ja d  tö ö d  le ia v a d ?

Tänavu võetakse üliõpilasi 
vastu viiele bakalaureuse- 
õppekavale: ajakirjandus ja 
suhtekorraldus; psühholoo
gia; riigiteadused; semiootika 
ja kulturoloogia; sotsioloogia, 
sotsiaaltöö ja sotsiaalpolii
tika.

Ajakirjanduse ja kommu
nikatsiooni osakonna eriala- 
katse koosneb kahest osast: 
kirjalik (11. juulil) ja  vestlus 
13. ja 14. juulil). Avaldatud 
tööde esitamine on soovitav, 
mitte kohustuslik.

Ajakirjanduse ja suhtekor
ralduse eriala bakalaureuse- 
taseme lõpetanul on võimalus 
hakata tööle reporteri, pressi
esindaja või suhtekorraldaja
na. Pärast bakalaureuseastme 
lõpetamist on võimalik minna 
edasi magistriõppesse kas 
ajakirjanduse, kommunikat- 
sioonijuhtimise või meedia ja 
kommunikatsiooni erialal.

Psühholoogia õppekava 
võimaldab saada mitme
külgsed teadmised kaasaegse 
psühholoogiateaduse teooria
test ja meetoditest, psühho
loogia eriharudest ja prakti
listest kasutusvaldkondadest. 
Lõpetanud on leidnud töökoh
ti mitmesugusetes valdkonda
des, kus tegemist inimsuhete 
korraldamise, inimeste valiku 
ning nõustamisega.

Bakalaureusekraad riigi
teaduste alal annab laia
põhjalise sotsiaalteadusliku 
alushariduse koos olulisemate 
teadmistega riigiteadustest. 
ÕDineute aial on võimalik

INFO:

Tiigi 78-116, 117 
tel 737 5957 
so@ut.ee 
www.so.ut.ee

spetsialiseeruda avaliku 
halduse, võrdleva poliitika 
või rahvusvaheliste suhe
te erialale, mille edasine 
põhjalikum õppimine jätkub 
magistrantuuris. Riigiteadus
te eriala lõpetajatel on alati 
olnud kõrge läbilöögivõime 
tööturul.

Vilistlased on leidnud tööd 
nii avalikus, era- kui ka kol
mandas sektoris ja nii siseriik
likes kui ka rahvusvahelistes 
organisatsioonides.

Semiootika ja kulturoloo
gia õpingute süntees taotleb 
kompetentsust kultuuri
valdkondades, milles Eestis 
asjatundjaid napib (meedia-, 
keskkonna-, filmianalüüs, 
sotsiokriitika jne). Kitsamaks 
spetsialiseerumiseks saab 
kultuurisemiootika, biose- 
miootika ja sotsiosemiootika 
vahel valides jätkata õpinguid 
magistrantuuris. Semiootika 
ja kulturoloogia on eriala 
kultuurihuvi ja süvenemis- 
sooviga inimesele.

Sotsioloogia, sotsiaaltöö 
ja sotsiaalpoliitika eriala 
lõpetanuid kohtame üsna 
erinevates ametites: riigi
ametnikust eduka ärimeheni, 
teadurist, sotsioloogist mee
dia- ja reklaamispetsialistini. 
Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 
suuna valinutest saavad asja
tundjad, kes tunnevad ühis
kondlikke protsesse ja aitavad 
hinnata ning leevendada sot
siaalseid riske.

M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  m a te m a a tik a -in fo r -  
m a a tik a te a d u sk o n d a ?  
Vastab rakendusstatistika 1.a 
magistrant Teele Gornoi.

Eelkõige tasub tulla heal 
tasemel hariduse ning mõnu
sa õpikeskkonna pärast. Siin 
õppimine annab eelkõige 
mõtlemisvõime ja hea analüü
sioskuse, asjade omamoodi 
tunnetuse. Matemaatiline 
mõtlemine on peaaegu kõiki
de eluvaldkondade alus.

Kindlasti ei saa ka maha 
vaikida toredat selt
sielu, õppejõude 
ja kõiki ühis
üritusi, mille 
tagab hea 
läbisaam i

ne tudengite ja õppejõudude 
vahel.

M id a sa a b  õ p p id a  ja  k u s  
lõ p e ta ja d  tö ö d  sa a v a d ?

Mina kui statistik soovitan 
kindlasti õppida matemaa
tilist statistikat. Statistikud 
leiavad tööd väga erinevatel 
aladel.

Need, kes kõrvalainena õpi
vad majandust, leiavad tööd 
kindlustuses ja panganduses. 
Teine suurem suund on bio- 
statistika, mille lõpetajad leia

vad tööd meditsiinilist 
analüüsi tehes näiteks 

ravimifirmades. 
Eesti Statisti
kaamet on 

kindlasti kõi
ge suurem 
tö ö a n d ja .  
Üha roh-

mailto:kk@ut.ee
http://www.ut.ee/KK
mailto:majandus@ut.ee
http://www.mtk.ut.ee
mailto:math@ut.ee
http://www.math.ut.ee
mailto:so@ut.ee
http://www.so.ut.ee


6  UNIVERSITAS TARTUENSIS 18. märts 2005

TÜ Pärnu Kolledž

Tartu Ülikooli Narva Kolledž

M ik s p e a k s  tu le m a  õ p p i
m a  P ä rn u  k o lle d ž is s e ?  
Vastab turismi- ja hotelliet- 
tevõtluse 3. kursuse tudeng 
Tõiv Jõul.

Pärnu kolledž pakub väljas
pool Tallinna ja Tartut pari
mat võimalust omandada hea 
haridus. Uus ja avar õppe
hoone koos raamatukogu, 
arvutiklasside ja  kohvikuga 
tekitab tõeliselt meeldiva 
õpikeskkonna. Kogu kool on 
kaetud WiFi levialaga ning 
ka linnas on palju avalikke 
Internetipunkte. Kõike seda 
toetab tasemel õpe -  ülihead 
noored ja nooremeelsed 
õppejõud, perspektiivsed eri
alad, kus teoreetilise mater
jali omandamisele lisab rõhku 
iga-aastane praktikakogemus 
ettevõtetes. Praktikat on 
võimalik teha mitte üksnes 
Eestis, vaid ka väljaspool. 
Praeguseks on tudengid soo
ritanud oma praktikat nii 
Saksamaal, Suurbritannias, 
Prantsusmaal, Soomes kui 
ka USAs. Rahvusvahelisust 
lisavad ka õppimisvõimalused 
välismaal.

Kuigi Pärnu on rahulik linn, 
muudavad tudengid lahedate 
tudengiürituste ning aktiivse 
tegevusega koha eluliseks. 
Ja mis peamine -  sõbralikud 
ja kokkuhoidvad inimesed! 
Kõik see moodustab mõnusa 
õhkkonna, tunde, et tahad 
kuuluda just meie suurde 
perre.

M id a  saab õpp ida  ja  kus  
lõpetajad tööd leiavad?  
Vastavad lektoraatide esin
dajad.

Kolledžis on võimalik 
õppida kuuel erialal. Raken
dusliku kõrghariduse anna
vad ärijuhtimise, turismi- ja 
hotelliettevõtluse, sotsiaaltöö 
korralduse ning kalanduse 
ja veekogude majandamise 
erialad, mida saab õppida nii 
päevases õppes kui ka avatud 
ülikoolis.

Avatud ülikoolis saab 
omandada kõrgharidust baka-

E lle  R a u d se p p
direktor, magister

Kujutades tänase gümnaa
siumilõpetajana oma elu 
ette tuleviku Eestis, kaaluk- 
sin tõsiselt õppimist Türi 
kolledžis, kus õpetatakse 
rahvusvaheliselt akreditee
ritud õppekava järgi kesk
konnateadust.

Meie eriala valinud üliõpi
lased omandavad teadmisi ja 
oskusi keskkonnaga seotud 
ainetes. Eriala on praktilise 
suunitlusega, enamik õppe
kava ainetest sisaldab peale 
loengute veel seminare ja 
praktikat.

Türi kolledži eripära on 
kindlasti see, et suure osa 
õppejõududest moodustavad 
keskkonnapraktikud. Oma 
teadmisi keskkonnakorraldu
sest, õigusaktidest, Euroopa 
Liidu keskkonnapoliitikast, 
Eesti keskkonnaprobleemisti- 
kust ja valuküsimuste lahen
damisest ning keskkonnapla- 
neerimisest jagavad üliõpilas
tele keskkonnaministeeriumi, 
-inspektsiooni, -teenistuste, 
-ettevõtete ja  maavalitsuste 
ning kohalike omavalitsuste 
töötajad.

See, et kolledž asub väike
linnas, tagab noortele rahu
liku ja soodsa õpikeskkonna. 
ÕüDetöö toimub renoveeritud

INFO:

Ringi 35 
80010 Pärnu 
tel 445 0537, 
445 0521 
info@pc.ut.ee 
www.pc.ut.ee

laureuseastmes majandustea
duse erialal ja magistriõppes 
turismigeograafia erialal.

Kolledži vanimaks erialaks 
on ärijuhtimine. Eriala siht
rühmaks on noored, kes näe
vad oma tulevikku ettevõtja 
või juhina, samuti juba tegut
sevad praktikud, kes tunne
vad vajadust end täiendada. 
2005/2006. õppeaastast on 
võimalik spetsialiseeruda pro
jektijuhtimisele.

Juba aastaid on ülipopu
laarne turismi- ja hotelliet
tevõtluse eriala.

Sotsiaaltöö korralduse eri
ala koolitab sotsiaaltöötajaid 
ning sotsiaaltöö korraldajaid.

Kalanduse ja veekogude 
majandamise eriala on Eesti 
veekoguderikkust ja ulatus
likku rannajoont silmas pida
des jätkuvalt oluline, nõudlus 
selle eriala spetsialistide järe
le on tõusnud veelgi seoses 
Eesti ühinemisega Euroopa 
Liiduga.

2002. õppeaastast avati 
koostöös TÜ majandusteadus
konnaga majandusteaduse 
bakalaureuseastme eriala, 
mis annab akadeemilise ma
jandushariduse.

2004. a avati koostöös TÜ 
bioloogia-geograafiateadus- 
konnaga turismigeograafia 
magistriastme eriala. Õppe
töö toimub nii Pärnus kui ka 
Tartus.

Enamik kolledži lõpetajaid 
asub tööle omandatud erialal, 
saades rakendust «seinast 
seina» -  avalikus, äri- ja mit
tetulundussektoris. Suureneb 
nende tudengite arv, kes 
jätkavad kolledži lõpetamise 
järel õpinguid magistriastmes 
Tartu Ülikoolis või mujal.

INFO:

Viljandi 13B 
72 213 Türi 
tel 38 49 163 
info@tc.ut.ee 
www.ut.ee/TC

hoones. Kolledžil on mugav 
ühiselamu, kuhu saavad koha 
kõik üliõpilased.

Pidevalt täiendatakse eri
alaraamatukogu, kõik üli
õpilased saavad kasutada ar
vutiklassi, Internetiühendus 
on nii õpperuumides kui ka 
ühiselamus.

Makstakse riiklikku õppe
toetust, sellele lisaks kesk- 
konnastipendiumi väga heade 
keskkonnaalaste uurimuslike 
tööde eest.

Keskkonnateaduse õppeka
va läbinu saab Tartu Ülikooli 
diplomi keskkonnateaduse 
erialal.

Lõpetajal on head eriala
sed teoreetilised teadmised 
ja praktilised oskused. Türi 
kolledži lõpetajad on leidnud 
tööd kohalikes omavalitsustes 
ja riigiasutustes ning paljudes 
ettevõtluse valdkondades. 
Miks ka mitte rajada oma et
tevõte või kandideerida euro
ametnikuks.

Eriala on võimalik õppida 
ka avatud ülikooli raames.

M ik s tu lla  õ p p im a  N arva  
k o lle d ž is s e ?
Vastab klassiõpetaja eriala
2. kursuse üliõpilane Diana 
Arhipova.

Narva on väga ilus ja puhas 
linn. Siin on palju rohelust. 
Narva on kiiresti muutuv 
ja arenev ELi piirilinn. Siin 
on hea elada ja õppida, on 
võimalused enese realiseeri
miseks.

Üks võimalusi on omanda
da pedagoogiline kõrgharidus 
Narva kolledžis.

Õpetajaamet on läbi aegade 
hinnas olnud. Kolledži uued 
erialad noorsootöö ja koha
liku omavalitsuse korraldus 
arvestavad ka tulevikuvajadu- 
si. Õppekavades on teooria ja 
praktika tihedalt põimunud.

Peale põhieriala saame 
teise või ka kolmanda eri
ala, mis teeb meid tööturul 
konkurentsivõim elisem aks. 
Õppetöös on suureks abiks 
õppejõud, ka professorid ja 
teised oma ala spetsialistid 
Tartu Ülikoolist, Saksamaalt,

S iir i M a im ets
Euroopa kolledži 
koordinaator

Euroopa kolledž on siirde- 
ühiskondade ja euroin
tegratsiooni temaatikaga 
tegelev interdistsiplinaarne 
õppe- ja uurimiskeskus.

Kolledži eesmärk on sot
siaalteaduste õpetamise tase
me tõstmine rahvusvahelise 
koostöö ja teadmiste siirde 
kaudu ning interdistsipli
naarsete poliitikauuringute 
arendamine.

Euroopa kolledžis on või
malik omandada sotsiaal
teaduste magistrikraad 
Euroopa õpingutes. Magist- 
riprogrammi eesmärk on 
pakkuda universaalset, heal 
tasemel kaasaeeset haridust.

Venemaalt.
Üliõpilase elu kolledžis 

ei ole ainult õppimine. Siin 
toimuvad mitmesugused üri
tused, näitused, kontserdid, 
on välja kujunemas tradit
sioonid.

Ennast on võimalik proovi
le panna KVNis (lõbusate ja 
leidlike huumoriklubi), Narva 
tudengite päevadel, Vene üli
õpilasseltsis. Tatjanapäeval on 
üliõpilasteks pühitsemine.

Üliõpilased saavad õppida 
ka välismaal. Seda soodustab 
asjaolu, et kolledžis on või
malik õppida mitmesuguseid 
keeli, näiteks inglise, saksa, 
rootsi, soome või prantsuse 
keelt.

Vanemate kursuste üliõpi
lased on õppinud Austrias, 
USAs, Venemaal, Rootsis, 
Soomes.

Meeldib, et kolledžis on 
avarad ja  remonditud audi
tooriumid, suur arvutiklass ja 
hea raamatukogu, paljundus
masinad igal korrusel.

Kõige rohkem meeldib aga

mis rahuldaks tööandjate 
vajadusi nii avalikus kui ka 
erasektoris.

Pakutavad kursused ana
lüüsivad põhjalikult Euroopa 
Liidu kujunemist, tegevust 
ning integratsiooni mõjusid 
Eestile. Õppetööd viivad läbi 
TÜ majandus-, õigus- ja sot
siaalteaduskonna õppejõud, 
külalislektoritena kaasatakse 
nii Eesti vastava valdkonna 
tipptegijaid kui ka väliseks- 
perte.

Euroopa Liidu alased tead
mised on muutunud häda
vajalikuks peaaegu kõigil 
elualadel. Interdistsiplinaarne 
haridus annab programmi 
lõpetajatele pädevuse täna
päeva keerukate probleem- 
situatsioonide oskuslikuks 
lahendamiseks. Akadeemili-

kolledži üliõpilaspere. Meid 
ei ole palju ja seepärast tun
nevad kõik peaaegu kõiki. 
Arvan, et sõbralikud suhted 
üliõpilaste vahel ongi see, mis 
teeb meie kolledži eriliseks
-  see ongi Narva kolledži 
omapära.

M ida sa a b  õ p p id a  j a  k u s  
lõ p e ta ja d  tö ö d  le ia v a d ?  
Vastab direktor filosoofia
doktor Katri Raik.

Narva kolledž on üks väike 
valik suure ülikooli sees. Meie 
kolledž on hea võimalus vene
keelsete koolide lõpetajatele. 
Just teile püüame me oma 
kakskeelsete õppekavade abil 
toeks olla ning heatasemelist 
ülikooliharidust võimaldada.

Kolledžis saab õppida vene- 
ja mitmekeelse lasteaia 
õpetajaks, klassiõpetajaks ja 
humanitaarainete õpetajaks 
vene õppekeelega põhikoolis.

Oleme ainus kõrgkool Ees
tis, kes on endale sellise ees
märgi seadnud.

Juba terve aasta on üliõpila

sed käsitlused ja teoreetiline 
raamistik on õppeprotsessis 
tasakaalus rakenduslike as
pektidega, traditsioonilised 
loengud vahelduvad aktiivset 
osalemist võimaldavate semi
naridega. Kuigi programmi 
keskmes olev teemaring on 
seotud Euroopa Liiduga, on 
antav haridus mitmekülgne 
ja laiahaardeline ning võimal
dab jätkata õpinguid doktori
õppes.

Magistriõpe Euroopa kol
ledžis teenib ennekõike nende 
õppijate huve, kes soovivad 
õppimise kõrval ka töötada. 
Õppetöö toimub avatud üli
koolis reeglina igal kolman
dal nädalavahetusel reedest 
pühapäevani.

Euroopa kolledž on tuden- 
eite huleas hinnatud. Meie

INFO:

Kerese 14,
Narva
tel 356 0608
college@narva.ut.ee
www.narva.ut.ee

sed edukalt õppinud kolledžis 
ka kahel uuel erialal, need 
on noorsootöö ja kohaliku 
omavalitsuse korraldus.
Mõlemad on rakenduskõrgha- 
riduse õppekavad, õpetatakse 
eesti keeles ja lähtuvad töö
jõuturu vajadustest.

Kolledžit ei maksa peljata 
ka neil, kes eestikeelse kooli 
lõpetanud. Teie saate oma ha
riduse emakeeles ning õpite 
juurde väga hea vene keele, 
mis kindlasti tulevikus abiks.

Meie peamine ülesanne 
on anda oma üliõpilastele 
haridus, mis võimaldab leida 
korralikku tööd.

Mina soovin teile julgeid 
valikuid ja edukaid riigiek
sameid!

INFO:

Lossi 3-303 
Tel 737 5645 
euro@ec.ut.ee 
http://ec.ut.ee/ec

õppijad on varustatud asja
kohaste õppematerjalidega, 
õppetöö info on koondatud 
kolledži kodulehele, õppijaid 
toetavad kogenud spetsialis
tid.

Oluline roll meeldiva õpi
keskkonna loomisel on ka 
meie magistrantidel endil -  
interdistsiplinaarses program
mis avaneb võimalus õppida 
kaaslaste kogemustest, aren
dada kontakte ning leida la
hendusi igapäevases töös esile 
kerkinud probleemidele.

TÜ Türi Kolledž

Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž

Narva kolledži üliõpilaste ristimine 
tatjanapäeval. i r in a  kivimäe

mailto:info@pc.ut.ee
http://www.pc.ut.ee
mailto:info@tc.ut.ee
http://www.ut.ee/TC
mailto:college@narva.ut.ee
http://www.narva.ut.ee
mailto:euro@ec.ut.ee
http://ec.ut.ee/ec
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Bakalaureuseõpingute planeerimine ja 
magistriõppesse astumine Tartu Ülikoolis
Ü lle  H e n d rikson
tasem eõppetalituse juhataja

A ili S a lu veer
õppekorralduse spetsialist

Mida tuleks bakalaureuse
õpingute planeerimisel ma
gistriõppega seoses silmas 
pidada?

Bakalaureuseõppes on üli
õpilasel võimalik valida oma 
peaaine kõrvale mooduleid, 
millest kujuneb kõrvalaine. 
Kõrvalaine baasilt on võima
lik planeerida magistriõppes 
jätkamist, kuna magistri
õppesse astumiseks ei keh
testata eeldusaineid üle 44 
ainepunkti. Kõrvalaine maht 
kujuneb suuna- ja eriala
moodulite ning valikainete 
moodulite läbimisel ligikaudu 
niisama suureks. Seega on ka
sulik tutvuda magistriõppe- 
kavade eeldusainetega juba 
bakalaureuseõpingute algul, 
et planeerida oma tulevikku 
magistriõppes.

Magistriõppe vastuvõtt

Sel aastal astuvad magistri
õppesse esimesed uute, 2002. 
aastal kinnitatud bakalau
reuseõppe õppekavade järgi 
õppinud üliõpilased.

Uus magistriõpe annab 
põhjalikumad teadmised 
erialal ja ettevalmistuse, et 
töötada oma ala spetsialisti

na või jätkata doktoriõppes. 
Uude magistriõppesse võivad 
kandideerida kõik bakalau
reuseõppe lõpetanud, sh nelja
aastase bakalaureusekraadiga 
isikud. Konkurss on avatud ka 
teiste kõrgkoolide lõpetajatele 
ning varasematel aastatel ba
kalaureuseõpingud lõpetanud 
haridustee jätkajatele.

Kuidas kandideerida

Vastuvõtt teadus- ja kutse- 
magistriõppesse ning õpetaja
koolituse aastale toimub sel 
suvel viimast korda.

Magistriastmes saab kan
dideerida kahele õppekavale, 
avaldusel tuleb märkida eelis
tuste järjekord.

Paremusjärjestuse koosta
misel aluseks võetavad nõu
ded on avaldatud Internetis 
aadressil www.ut.ee/

sisseastumine. Kõigil magistri
õppesse kandideerijatel tuleb 
sooritada sisseastumiseksam, 
mis seab sisseastujad oluliselt 
võrdsematesse tingimustesse 
ja nii tagatakse vastuvõetute 
ühtlasem tase.

Kui kandideeridakse kõrval
aine baasilt või on lõpetatud 
mõni teine ülikool, tuleb 
taotleda varasemate õpingute 
vastavuse hindamist magistri- 
õppekavaga määratud eeldus
ainetele. Hindamiseks tuleb 
esitada avaldus ja akadeemi
line õiend või tõend õppe
tulemuste kohta. Hindamise 
kohta saab infot aadressilt 
w w w .u t.e e /s isse a s tu m in e / 
m agdok/eeldusained ning 
vajalike eeldusainete kohta 
magistriõppe vastuvõtutin- 
gimuste juurest aadressilt 

www.ut.ee/sisseastumine/ 
mag_dok/tingimused.

maht 32-44 AP.
Erialasid, mis lubavad ilma 

eeldusaineteta tulla, on kokku 
kümme, neist kuus on avatud 
ülikooli erialad (päevases 
õppes ei ole). Enamik neist 
nõuab muid lisatingimusi, nt 
erialal töötamine ja juhtimis- 
kogemus.

Eeldusainetest

Eeldusaineid ei ole järgmis
tel õppekavadel: religiooni- 
antropoloogia, infokorraldus, 
konverentsi- ja kirjalik tõlge 
(eelduseks väga hea inglise, 
saksa või prantsuse keele 
oskus), ettevõtlus ning teh
noloogia juhtimine, ärijuhti
mine, strateegiline juhtimine, 
haldusjuhtimine, Euroopa 
õpingud, Balti õpingud (ing
liskeelne õppekava).

Suhteliselt vähe nõutakse 
eeldusaineid ajakirjanduse,

meedia ja kommunikatsiooni 
ning kommunikatsiooni juh
timise erialadel (16 AP), kul
tuuriväärtuste säilitamine (18 
AP), informaatika, informaa
tikaõpetaja, infotehnoloogia 
ning avalik haldus (20 AP). 
Väga suur ei ole nõutavate 
eeldusainete maht (24 AP) ka 
bioloogia, geograafia, geoloo
gia, vee ja  mullateaduse, kesk
konnatehnoloogia, matemaa
tilise statistika ning finants 
ja kindlustusmatemaatika 
magistriõppesse astumisel.

Arstiteaduskonnas rahva- 
tervishoiu ja õendusteaduse 
erialal saavad aga jätkata 
vaid need, kellel on baka
laureusekraad või kutsekõrg- 
haridus vastavalt kas tervise 
valdkonnas või õenduse alal. 
Narva kolledžis koolieelse 
lasteasutuse õpetaja (vene 
õppekeele baasil) erialal

jätkamiseks peab olema koo
lieelse lasteasutuse õpetaja 
eriala diplom.

Varasemate õpingute vasta
vuse hindamist saab taotleda 
aasta ringi ja sisseastumis
perioodil 1. juulini (avatud 
ülikooli kandideerimisel 15. 
juuli või 19. augustini). Kui 
õpingud hinnatakse magist
riõppesse kandideerimise 
nõuetele mittevastavaks, 
saab taotleja komisjo
nilt vajalike eeldusai
nete osas soovitusi.

LAHTISTE USTE  PAEV

Tartu Ülikoolis 22. m ärtsil 
ülikooli kolledžites 23. m ärtsil

22. märtsil Tartus

TÜ peahoone aulas, Ülikooli 18
10.00-10.30 TÜ üliõpilasesinduse tervitus
10.30-11.05 haridusteaduskond/õpetajate seminar
11.15-11.50 filosoofiateaduskond
12.00-12.35 sotsiaalteaduskond
12.45-13.20 õigusteaduskond
14.45-15.20 arstiteaduskond
15.30-16.05 bioloogia-geograafiateaduskond
16.15-16.50 majandusteaduskond

TÜ peahoone aud 102, Ülikooli 18
12.00-12.35 füüsika-keemiateaduskond
12.45-13.20 Türi kolledž
13.30-14.05 kehakultuuriteaduskond

TÜ peahoone aud 307, Ülikooli 18
15.00-15.35 usuteaduskond

Matemaatika-informaatikateaduskond
14.00-14.35 õppehoones Liivi 2.

Pärast teaduskonna üldist infotundi on võimalik külastada 
filosoofia-, bioloogia-geograafia-, füüsika-keemia-, haridus- 

ja sotsiaalteaduskonna õppehooneid.

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis
10.30-17.00 infotunnid, üliõpilasorganisatsioonide ette

asted ja ekskursioonid

Tartu Ülikooli raamatukogus
13.00 ja 15.00 ekskursioonid

23. märtsil Pärnus
11.00 Pärnu kolledž -  õppehoone, Ringi 35

23. märtsil Türil
11.00 Türi kolledž -  õppehoone, Viljandi 13b

23. märtsil Tallinnas
14.00, 15.00
või 16.00 õigusinstituut -  õppehoone, Kaarli pst 3

23. märtsil Narvas
15.00 Narva kolledž -  õppehoone Kerese 14

23. märtsil Tartus
14.15 Euroopa kolledž -  Lossi 3-306, Euroopa

õpingute magistriprogrammi infotund

Avatud ülikool pakub paindlikke õppimisvõimalusi
Kaja Karo
avatud ülikooli 
õppekorralduse spetsialist

TÜ avatud ülikooli on 
oodatud kõik, kes soovi
vad omandada kõrgha
ridust või kraadi, jätkata 
omal ajal pooleli jäänud 
õpinguid, omandada uut 
eriala või täiendada oma 
erialaseid teadmisi ja 
oskusi.

Avatud ülikool on sead
nud eesmärgi pakkuda 
kõrgel akadeemilisel tase
mel paindlikke õppimisvõi
malusi eri sihtgruppidele. 
Ennekõike sobib avatud 
ülikool just neile inimeste
le, kes pere, töö või muude 
kohustuste kõrvalt ei saa iga
päevaselt õppetöös osaleda.

Õppijasõbralik õppe
korraldus

Avatud ülikoolis on rõhk 
asetatud üliõpilase juhen
datud ning õppematerjalide 
toel toimuvale iseseisvale 
õppetööle.

Auditoorne õppetöö _ kor
raldatakse sessiooniti. Õppe
sessioonid toimuvad enamasti 
kord kuus 2-3-päevastena 
(harvem 6-7-päevastena), 
sisaldades nii loenguid, prak
tikume kui ka seminare.

Reeglina on avatud ülikooli 
õppetempo aeglasem kui päe
vases õppes. 40 ainepunkti 
(AP) asemel kogutakse 25-30 
ainepunkti aastas. Nii kulub 
nt kolmeaastase bakalaureu
se õppekava läbimiseks neli 
aastat. Õpingute osana saab 
arvestada ka varasemaid 
õpinguid ning töökogemust.

Kuidas toimub 
sisseastumine

Kuna avatud ülikooli üks 
eesmärk on suurendada iust

INFO:

Lossi 24,
51003 Tartu
tel 737 5201, 737 5200
utop@ut.ee

tellim use osatähtsus ka m a
gistriõppes.

Kuni 2003/2004. õppe
aastani õppisid avatud üli
kooli üliõpilased kaugõppes. 
Neile ei laienenud üliõpilaste 
sotsiaalne toetussüsteem , sa
m uti ei saanud nad taotleda 
stipendium e ega õppelaenu. 
Vastavalt õppetoetuste ja  
õppelaenu seadusele laiene
vad need õigused nüüd ka 
avatud ülikoolis täiskoormu- 
seea ÕDDivatele üliÕDilastele.

täiskasvanud õppijate juurde
pääsu haridusele, siis toimub 
ka sisseastumine teiste reegli
te alusel kui päevases õppes. 
Peamine erinevus on see, 
et avatud ülikoolis ei toimu 
lävendipõhist vastuvõttu ning 
õppima asumiseks ei ole vaja 
sooritada riigieksameid.

Vastuvõtt toimub pinge
ridade alusel ning arvesse 
võetakse gümnaasiumi lõpu
tunnistuse hindeid ja sisse
astumiseksamite tulemusi. 
Sisseastumiseksamiteks on 
enamasti kirjalik test, essee 
või vestlus.

Mõnel erialal võib nõuta
vaks või soovitavaks tingi
museks olla ka varasem töö
kogemus.

Avatud ülikooli õüinsute

sisu, nõuded ja kvaliteet ei 
erine millegi poolest TÜ tra
ditsioonilisest õppest, sest 
õppetööd teevad teaduskon
nad ja kolledžid. Õppekava 
täies mahus läbinud üli
õpilane saab Tartu Ülikooli 
diplomi.

Laienevad sotsiaalsed 
garantiid

Avatud ülikooli õppetöö on 
reeglina tasuline ning hind 
varieerub teaduskonniti ja 
õppekavati. Ühe AP hind jääb 
vahemikku 400-1000 krooni. 
Riikliku koolitustellimuse 
raames saavad õppida avatud 
ülikooli bakalaureuseõppes 
töötavad õpetajad, kuid aasta
aastalt hakkab üha rohkem 
suurenema riikliku koolitus-

Raamatu 
«Õppimine ja  
õpetamine avatud 
ülikoolis» vastu oli 
esitlusel suur huvi.

ANDRESTENNUS

http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/sisseastumine/
http://www.ut.ee/sisseastumine/
mailto:utop@ut.ee
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Ülikool tunnustab
TÜ tänukirja pälvisid endine prof Mikk Titma, dots Lembi 
Tamm, teadur Ülle Reier, endine assistent Eha Kuus, tea- 
duskooli spetsialist Natalia Nekrassova ja desinfektor Valve 
Mähar.

Väikese medali ja tänukirjaga autasustati endist professorit 
Raik-Hiio Mikelsaart.

Skytte päev
24. märtsil kell 15 algab ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis 
Skytte päev.

Ajaloolane Toomas Hiio peab ettekande «Preester ja burš», 
ülikooli ajaloo muuseumi teadusdirektor Lea Leppik «Professori 
palgaks pool adramaad?».

Skytte medal antakse Riigikogu I aseesimehele Andres Lips
tokile.

Järgneb Mart Kivastiku näitemäng «Tartu päev» (Hannes 
Kaljujärv -  Gustav II Adolf, Merle Jääger -  kuninganna Maria 
Eleonora, Raivo Adlas -  Johan Skytte).

Fl tunnustas üliõpilasuurijaid
Füüsikainstituudi tudengistipendiumi konkursil jagati stipiraha 
kuue eduka õppuri ja aktiivselt instituudi teadus-ja arendustöös 
osaleva põhiõppeüliõpilase ning magistrandi vahel.

Instituudi teadusdirektori Marco Kirmi sõnul tuli tudengisti
pendiumi konkursil esikohale (3000 kr) materjaliteaduse 3. a 
üliõpilane Martin Järvekülg (juh V. Reedo). 2.-3. kohta jagasid 
materjaliteaduse 4. a üliõpilased Madis Paalo (juh T. Tätte) ja 
Urmo Visk (juh A. Suisalu).

Magistriõppes sai esikoha stipendiumi (3000 kr) 1. a. füüsi- 
kamagistrant HeliValtna (juh prof P. Saari). 2.-3. kohta jagasid 
Sven Lange (2. a füüsika, juh. I. Sildos) ja Raul Rammula (2. a, 
materjaliteadus, juh prof V. Sammelselg ja J. Aarik).

Kõiki kaheksat tunnustati ka diplomi ja medaliga «Füüsika 
Instituudi väike briljant».

Naiskoor tuli esimeseks
12. ja 13. märtsil Tallinnas toimunud Eesti Naislaulu Seltsi 10. 
aastapäeva võistulaulmisel oli A-kategoorias esimene ja kohus
tusliku laulu (Veljo Tormise «See on me kodu») parim esitaja TÜ 
Akadeemiline Naiskoor Vaike Uibopuu juhatusel. Vaike Uibopuu 
pälvis ka žürii dirigendipreemia.

Kolmandaks tuli TÜ õpetajate seminari naiskoor (dirigent 
Ülle Sakarias).

C-kategoorias tuli teisele kohale ülikooli naiskoori vilistlas
koor Vaike Uibopuu juhatusel.

TÜ Akadeemilise Naiskoori 60. aastapäeva kontsert toimub 
1. aprillil kell 18 Jaani kirikus. Triin Kochi juhatusel esitatakse 
Pergolesi «Stabat mater».

2. aprillil kell 16 algab TÜ aulas juubelikontsert «Ood ar
mastusele».

Arstitudengite pöördumine
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts teeb oma pöördumises ette
paneku mitte kehtestada seadusemuudatust, mis lubab autot 
juhtida kuni 0,49-promillise alkoholijoobega. «Eestis on rooli
joodikute poolt põhjustatud avariid / —) liiga igapäevane prob
leem, mis tähendab, et joovastavate ainete tarbimise kultuur 
pole ühiskonda veel kohandunud,» märgitakse pöördumises.

Uusi näitusi
Botaanikaaias avatakse täna kl 15 nädalalõpu palmide näitus 
(datli-, kookos-jt palmid). Infotahvlitel nimetused, levik, kasu
tamine ja kaitsmine. Enamik palme on palmihoones, uuemaid 
liike saab näha külastuskeskuses. Kuu lõpuni on õppeklassis 
vaadata maalikunsti eriala üliõpilase Peeter Ora maalinäitus. 
Näitused on lahti iga päev kl 10-17.

Ajaloo muuseumis avatakse täna kl 16 näituste saalis arheo- 
loogianäitus «Maapõue peitunud saladused».

Õ N N I T L E M E

75

Helmut Heiter, heakorra- 
meister -  20. märts

55

Eha Lambing, raamatukogu
hoidja -  23. märts

50

Maere Reidla, vanemteadur 
24. märts

45

Tiina Paalme, teadur -  23. 
märts

18.

35

Ott Toomet, teadur 
märts

30

Bruno Mölder, erakorraline 
teadur -  18. märts 
Anni Silk, teadur -  18. märts 
Enn Rebaste, arvutispetsialist -
21. märts
Ly Sõõrd, haridustehnoloog -
22. märts

25

Kristjan-Olari Leping, lektor -  
21. märts

UNIVERSITAS
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-211, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

TEATED
19. märtsil ki 10 juhatatakse 
sisse VIII Eesti Harjutuskohtu 
võistlus Riigikohtus. Võistluse 
eelvoorud algavad kl 11 ja kell
13.30. Finaalvooru algusaeg on
15.30.
Info: tel 515 7587, heleri.tammiste 
@raidla.ee, www.harjutuskohus.ee.

19. märtsil kl 12.15 algab Liivi 
2-111 matemaatika-informaati- 
kateaduskonna vilistlaspäev.
Info: Mati Kilp, tel 737 5861, 
mati.kilp@ut.ee.

27. märtsil kl 12 algab TÜ pea
hoones langenud vabadusvõit
leja päeva IX aulakonverents.
Mälestatakse 27. märtsil 1981 
Vologdas poliitvangina hukku
nud TRÜ keemiadotsenti Jüri 
Kukke. Tänavuse konverentsiga 
tähistatakse Eesti Kongressi 
kokkukutsumise 15. aastapäeva. 
Esinevad Mart Niklus, Enn Tarto, 
Kalju Mätik, Priit Silla, Harald 
Tillemann jt.
Info: tel 737 5100, rein.vanja@ut.ee.

KAITSMISED
22. märtsil kl 15 kaitseb Bio- 
meedikumi aud 1006 bio- 
meditsiinimagistri kraadi
Kertu Rünkorg. Magistritöö 
teema on «CCK2 retseptori 
geneetilise väljalülitamise mõju 
opioidergilise süsteemi talitlu
sele ajus». Juhendaja: prof Eero 
Vasar. Oponent: dots Paavo 
Pokk.

24. märtsil kl 11 kaitseb geograa
fia instituudis Vanemuise 46-327 
Marica-Maris Paju maastiku- 
ökoloogia ja keskkonnakaitse 
erialal magistritööd «Tartumaa 
kaitsealade ja looduskeskuste 
areng ning roll loodusharidu- 
ses». Juhendaja: prof Tõnu Oja.

LOENGUD
19. -  20. märtsil toimub Taevas
kojas arheoloogia-geograafia 
kevadkool, mille üldiseks 
teemaks on «Piirid looduses ja 
kultuuris». Kevadkooli eesmärk 
on anda üliõpilastele ja noortele 
teadlastele võimalus kohtuda 
ning arutada probleeme, mis 
võiksid huvi pakkuda nii arheo
loogidele, ajaloolastele kui ka 
geograafidele. Registreerumine: 
Martti Veidi, mveldi@msn.com, 
566 13836 või Sander Tint, 
meelt6iv@ut.ee, 556 41345.

23. märtsil kl 12.15 peab Narva 
mnt 4 majanduspoliitikaalaste 
loengute sarjas loengu EV
haridus- ja teadusminister Toivo 
Maimets.

23. märtsil kl 12.15 toimub klas
sikalise filoloogia õppetoolis Üli
kooli 17-414 Göttingeni Ülikooli 
klassikalise filoloogia seminaris 
prof dr Peter Kuhlmanni loeng 
«Ovid ais Theologe» (sks kee
les). Prof dr Peter Kuhlmann 
on Göttingeni Ülikooli ja Tartu 
Ülikooli klassikalise filoloogia 
erialade koostöö koordinaa
tor, lähem info tema kohta: 
w w w.klaphi.un i-goettingen.de/ 
kuhlmann.html

24. märtsil kl 16 peab akadee
mik Jaan Einasto ülikooli aulas 
loengu «Maailma ehitusest».
Loeng on esimene avalike loen
gute sarjast, mille rahvusvahe
lise füüsika-aasta (WYP2005) 
puhul korraldab Eesti Füüsika 
Selts. Loengut saab reaalajas 
jälgida ka internetist aadressil 
http://video.ut.ee/.

Aprillis-mais toimub peda
googika osakonna WebCT 
kursus «Multikultuuriline ha
ridus» 2 AP. Registreeruda: 
karmen.trasberg@ut.ee.

Kaitseliidu Tartu maleva 
akadeemiline malevkond saab 80
Iv a r J õ e s a a r
ajakirja Kaitse Kodu 
toimetaja

19. märtsil tähistavad aka
deemilised kaitseliitlased 
80. aastapäeva ja taasalus
tamise 9. aastapäeva.

Keskpäeval kogunevad 
malevkonna liikmed TÜ pea
hoonesse üldkoosolekule.

Kell 16 on aulas aktus ning 
kell 18 korraldab akadeemili
se malevkonna pealik ülikooli 
ajaloo muuseumis vastuvõtu 
kõigile malevkonna liikmetele 
ja selle senises tegevuses olu
listele inimestele.

Inimesed

Kaitseliidu Tartu maleva 
akadeemiline malevkond 
ühendab üle 200 akadeemi
lise kodaniku Tartu ülikooli
dest. Malevkonna baasil on 
komplekteeritud KL Tartu ma
leva staabi- ja luurekompanii.

Malevkonda kuuluvad tuntud 
ühiskonna- ja äritegelased 
nagu Peeter Tulviste, Jaak 
Aaviksoo, Tarmo Kulmar, Ago 
Künnap, Tõnis Lukas, Rein 
Kilk, Aivar Leismann, Mati 
Tolmoff, Arvo Kivikas jpt.

Tegevus ja ajalugu

Malevkonna koosseisus 
saavad Tartu üliõpilased oma 
kaitseliitliku ettevalmistu
se, mis võimaldab ülikooli 
lõpetamise järel tööle asudes 
adekvaatsemalt hinnata Eesti 
riigi kaitsmiseks vajalikke jõu
pingutusi.

Õppejõude, üliõpilasi ja vi
listlasi Kaitseliidus ühendava 
akadeemilise malevkonna 
ametlikule tegevusele pani 
aluse Kaitseliidu ülem oma 
käskkirjaga 1996. aasta 14. 
märtsil.

Eesti rahvusest üliõpilaste 
relvastatud tegutsemine Eesti 
kodanike kaitseks algas juba

1917. a märtsis.
Saksa okupatsioonivägede 

lahkumise järel asusid eesti 
ü liõ p ila so rg an isa ts io o n id e  
liikmed vastloodud Eesti Kait
se Liidu ridades taas Tartus 
korda hoidma.

1924. aasta 1. detsembril 
tehtud otsused panid aluse ka 
akadeemiliste kodanike Kait
seliidus tegutsemise struktuu
rile Tartus kuni iseseisvusaja 
katkemiseni. Üliõpilasseltside 
kaasvõitlejad moodustasid 
Kaitseliidu Tartu maleva 3. 
ja korporatsioonide kaasvõit
lejad 4. malevkonna. Nagu 
tänapäevalgi, olid üliõpilas
test koosnevad Kaitseliidu 
üksused eksterritoriaalsed ja 
semestrite kaupa väga muu
tuva koosseisuga. Kuid just 
Tartus õppimise ajal saadud 
väljaõpe ja kaitseliitlikud 
kogemused tõid siis ja toovad 
tänapäevalgi Kaitseliitu kõrg
haridusega liikmeid.

KONVERENTS
23. märtsil kl 11 algab Miina 
Härma Gümnaasiumi saalis Aka
deemilise Ajalooseltsi ja Eesti 
Ajalooõpetajate Seltsi ühiskon- 
verents «Kommunikatsioonist 
Eestis. Inimeste ja informat
siooni liikumine läbi aegade». 
Esinevad Tartu ülikooli õppejõud 
Ain Mäesalu, Andres Tvauri, Anti 
Seiart, Enn Küng, Mati Laur, Tiit 
Rosenberg ja Ago Pajur.

22. märtsil kl 11 algab Reval Hotel 
Olümpia konverentsikeskuses 
konverents «Eesti elavik 21. 
sajandi algul» (uuringu «Mina. 
Maailm.Meedia» tulemustest). 
Esinevad prof Marju Lauristin, 
prof Peeter Vihalemm jt. 
Konverents on tasuline, info: 
www.kontaktkonverentsid.ee.

T A R T U  Ü L I K O O L I  
A S U T A M I S Ü R I K

28. märtsil kl 16 esitletak
se ajaloo muuseumi val
ges saalis Tartu Ülikooli 
asutamisürikut käsitlevat 
raamatut.
Ajaloolisele ürikule kirjutas 
alla Rootsi kuningas Gustav 
II Adolf 30. juunil 1632. 
Eestis loeti selle ladinakeel
ne tekst ette 15. oktoobril 
ülikooli inauguratsioonil. 
Põhjasõja ajal 1710 viidi 
asutamisürik Stockholmi. 
Raamatus on üriku kalli
graafilise teksti fotokoopia, 
tõlge eesti, rootsi, saksa, 
prantsuse, vene ja inglise 
keeles, väljavõte Friedrich 
Meniuse poolt 1632. a 
lõpul avaldatud inaugurat- 
siooni-jutustusest ja prof 
Helmut Piirimäe ajalooline 
kommentaar.

T O I M E T U S  T E A T A B

Järgmine UT ilmub nelja
päeval, 24. märtsil. Palume 
kaastööd ära saata hilje
malt esmaspäeva hommi
kuks. Teateid saame sisse 
panna veel teisipäeval, 22. 
märtsil.

KÕIK ÜHEST KOHi ST
RapO

asutatud
1991

• Kontoritehnika,-tarbed ja kulumaterjalid 
■Toonerikassettide täitmine ja renoveerimine
• Kontoritehnika hooldus ja remont
• Kauba transport TÜ osakondadele tasuta

Tartu Ülikoolile püsisoodustus vastavalt kehtivale koostöölepingule 
Tartu Ülikooli üliõpilastele hinnasoodustus -10%

Rapo AS 
Soola 3

730 0187 
730 0189

tartu@rapo.ee
www.rapo.ee

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

Lugu halastamatust armastusest 
20 pildis ilma vaheajata

Sarah Kane «PUHAStatud» 
(«Cleansed», 1998)

Etendused: 18., 22., 23., 24., 29., 30. ja 31. märtsil ning 1. 
ja 2. aprillil kl 19.
Piletid: 45 ja 65 krooni, gruppidele (vähemalt 7 inimest) 
eelmüügist soodustused. Piletite eelmüük Lutsu Teatrimajas 
(Lutsu 2) E-R kl 10-16.

K O O L I V A H E A J A L  L A S T E L E

21., 22. ja 23. märtsil kl 11 ja 14 ning 24. märtsil kl 11 
saavad lapsed tasuta õppida ülikooli ajaloo muuseumis 
koduste ja käepäraste vahenditega paberimassist huvitavate 
esemete ja piltide tegemist. Kogu protsess kestab kuni 1,5 t. 
Korraga saab osaleda kümme inimest.
Info: tel 737 5677.

23. märtsil kell 11 ja 14 toimub ülikooli kunstimuuseumis
kevadvaheaja lasteprogramm «Loomad ja antiik» (pilet 5 kr). 
Saab tutvuda antiikaja lemmikloomadega, jutustatakse loo- 
mamüüte, lahendatakse ristsõna ja lapsed saavad valada 
endale kipsist antiiksete loomapiltidega gemme.
Oodatud on igas eas lapsed ja noored!

SA D O M U S  D O R P A T E N S I S E  SE MI NARI S ARI

18. märtsil kl 12-15 toimub sarja «Eesti -  aktiivne part
ner Euroopa integratsioonis» teine seminar «Science and 
Society».
Esinejad: dr Rainer Gerold Euroopa Komisjonist, akad, Riigi
kogu esimees ja prof Ene Ergma ning TTÜ Tehnoloogiapargi 
juhataja ja molekulaartehnoloogia prof Mati Karelson. 
Seminari juhib Eesti TA president prof Richard Villems.
Info: www.dorpatensis.ee.

A N T I I G I T E A T E R

23. märtsil kl 19 on Tartu Sadamateatris Antiigiteatri etendus 
Petrarcast -  «Hinge killud»: Francesco Petrarca lamburilaul 
«Parthenias», Homerose ja Vergiliuse värsid, Cicero filosoofi
lised mõtisklused 13.- 15. saj muusika, laulude ja tantsude 
saatel.
Lavastaja Mari Murdvee, kunstnik Eve Valper, laulud ja lii
kumise seadnud Külli Kressa. Peaosas Enn Lillemets. Osades 
Kaspar Koort, Külli Kressa, Eve Valper, Andreas Kalkun, Mar
tin Uudevald, Ülle Niin, Tuuli Otsus, Veljo Runnel, Maare- 
Marika Heinsoo.
Piletid Piletimaailmas ja Vanemuise kassades.
Lisainfo: Mari Murdvee, tel 737 5745.

I N F O P Ä E V  T U B E R K U L O O S I S T

23. märtsil kl 15 korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 
rahvatervise töögrupp koostööpartneritega seoses 24. märtsil 
toimuva ülemaailmse tuberkuloosipäevaga TÜ Raamatuko
gus avaliku infotunni tuberkuloosist.

Info tunnil saab vastuse küsimustele: Mis imeloom on Kochi 
kepike? Mis on tuberkuloos? Kas see ähvardab ka mind? Kui 
palju ma tegelikult tuberkuloosist tean? Kuidas saan ennast 
tuberkuloosi eest kaitsta?
Info: Ingrid Liiv, tel 518 2269.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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mailto:mati.kilp@ut.ee
mailto:rein.vanja@ut.ee
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T Ä N A  L E H E S

Paul Goble 
Tartust ja ülikoolist
LK 2

Näitus «Loomad 
ja  antiik»
LK 3

Konverents 
«Etnoloogia hääled»
LK 2

O N L I N E - K Ü S I T L U S

Kas õppematerjalide õige 
emakeel on oluline?

Vastajaid: 381

Uus küsimus:
Kas käid ülikooli 

muuseumites ja näitustel? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

• •

Ülikool vajab kindlat 
finantsperspektiivi
J a a k  A a v ik s o o

Ülikooli tulevik sõltub otsus
taval määral meie suutlikku
sest kindlustada ülikooli tea
dus- ja õppetöö ning muude 
tegevuste rahastamine tase
mel, mis võimaldab tagada 
ühiskonna ootustele vastava 
teenuste kvaliteedi.

Eelnevast tulenevalt arutas 
ülikooli valitsus 9. märtsil 
2005 Käärikul toimunud 
väljasõiduistungil rektoraadi 
esitatud teese ülikooli lähi
aastate finantsstrateegia ku
jundamiseks. Arutelu lähte
kohaks oli väide: «Ülikooli 
finantsilise elujõu määrab 
tema käibe suhe Eesti SKP- 
sse. Ülikool peab jätkusuut
likkuse tagamiseks kindlus
tama SKP suhtes oma käibe 
ennakkasvu».

Eesmärgid lähiaastateks

Julgustavas üksmeeles 
jõudsime seisukohale, et 
teesides püstitatud eesmärk: 
«Aastaks 2008 on ülikooli 
õppe- ja teadustöö käive 
0,66% Eesti SKP-st ning rea
liseerunud on palgaskeem 
4-3-2 riigi keskmist vastavalt 
professori, dotsendi ja lek
tori keskmiste palkadena. 
Mitteakadeemiliste töötajate 
keskmine palk oleks võrdne 
riigi keskmise palgaga. Palga
kulud moodustakasid 60% ja 
akadeemilise koosseisu palga
kulud 40% ülikooli käibest,» 
see on ühtaegu nii vajalik,

mõistlik kui ka võimalik. 
Sõnastatud eesmärgi saavu
tamise teedes tuleb ülikoolis 
muidugi veel kokku leppida. 
Esmalt ootame tagasisidet va
litsuse liikmetelt 34 punktist 
koosnevate teeside kohta, see
järel koostame konkreetsema 
strateegilise tegevuskava, mil
le arutelu vajab kogu ülikooli 
liikmeskonna osalust. Tege
vuskava võiks leida toetuse 
ülikooli nõukogu tasemel veel 
sel semestril.

Ühine tegutsemine

Nagu juba öeldud, ei ole 
meil tegelikult teisi valikuid. 
Üha avanevas ja suureneva 
konkurentsiga maailmas 
jäävad ellu need ülikoolid, kes 
suudavad pakkuda akadeemi
lisi teenuseid, mis oma hinna 
ja kvaliteedi suhte poolest 
on partneritele ahvatlevad. 
Orienteerudes rahvusvahelise 
teadusülikooli kvaliteeditase
mele, peame olema suutelised 
kindlustama teadus- ja õppe
töö tellimuste mahu ühe aka
deemilise töötaja kohta vähe
malt 800 000 krooni tasemel 
eeloleval aastal ja kasvatama 
seda taset 10% võrra järgne
vatel aastatel. Selleni jõuda 
on raske, ent mitte võimatu.

Kutsun ülikooli liikmes
konda eesseisvas arutelus 
aktiivselt osalema -  edu 
saavutamine sõltub olulisel 
määral meie suutlikkusest 
püstitatud eesmärgi nimel 
ühiselt tegutseda.

Tartus olid XXXV 
Eesti füüsikapäevad
A rvo  K ikas
füüsika instituudi 
laborijuhataja

22. ja 23. märtsil toimusid 
füüsikahoones XXXV Eesti 
füüsikapäevad ja XXVII Ees
ti füüsikaõpetajate päevad.

Kahel päeval kuulati ette
kandeid Eesti füüsikute tööst 
ja füüsika õpetamisest koo
lides.

Külalisena esines prof Leif 
Jönssson Lundi Ülikoolist.

Füüsikapäevadel anti kätte 
ka Eesti Füüsika Seltsi au
tasud.

Aastapreemia pälvis füüsi
ka instituudi laborijuhataja 
magister Jaan Aarik aatom- 
kihtsadestamise meetodi 
arendamise ja selle abil saa
dud õhukeste metalloksiidki- 
lede uuringute eest.

Üliõpilaspreemia sai füüsi
ka 1. a doktorant Els Heinsalu 
Browni osakeste transporti 
käsitlevate uurimistööde eest.

Seltsi aukirjaga tunnustati 
prof Jaak Kikast, insener 
Koit Timpmanni ja dots 
Henn Voolaidi füüsikaõpikute 
koostamise ning koolinoorte 
füüsikahuvi oskusliku ärata
mise eest AHHAA-keskuse 
teadusteatri etendustel.

Esmakordselt anti välja 
õpilaspreemia, mille pälvisid 
Rakvere Reaalgümnaasiumi 
õpilased Rivo Uibo, Rain-Eric 
Selli, Ülar Nurmits, Madis 
Liiva ja Jaan Suve. Nende ju
hendaja Kadri-Ly Trahv pälvis 
seltsi tänukirja.

Eesti Füüsika Seltsi üld
koosolekul arutati rahvusva
helise füüsika-aasta ürituste 
korraldamist Eestis.

Akad Jaan Einasto 
alustab loengusarja
Täna kell 16 peab akad Jaan 
Einasto (pildil) TÜ aulas 
loengu «Maailma ehitusest».

See on rahvusvahelise 
füüsika-aasta avaliku loengu
sarja esimene loeng, mille 
korraldab Eesti Füüsika 
Selts. Eesti juhtivad teadla
sed tutvustavad oma eriala 
probleeme.

Loengut saab reaalajas 
jälgida ka Interneti vahendu
sel: http://video.ut.ee.

Filosoofiateaduskonna politoloogia 4. aasta üliõpilane Ragnar Siil (vasakul) ja  rektor 
Jaak Aaviksoo Abu Dhabis toimunud konverentsil. e r a k o g u

Tehnoloogia ja 
e-hariduse konverents

J A A K  A A V I K S O O
Olles osalenud paljudel eri üritustel maa
ilma eri paigus, oli antud konverents üks 
suurejoonelisemaid.

M a ia  S o kk
ettevõtluse ning tehnoloogia 
juhtimise magistrant,
TEA Koja asepresident

Veebruaris osalesid Tartu 
Ülikooli esindajad Araabia 
Ühendemiraatides toimunud 
konverentsil «E-Ducation 
Without Borders».

Keskenduti põhiliselt teh
noloogia mõju käsitlemisele 
e-hariduse arengus. Konve
rentsile esitatud ettekande 
«Gateway to Colours» eest 
pälvis TÜ politoloogia üliõpi
lane Ragnar Siil koos kaasau
toriga auhinna.

Eesti esindajad Araabias

19.-21. veebruarini Abu 
Dhabis toimunud üritusel osa
les üle 600 tudengi 70 riigist. 
Tartu Ülikoolist olid esinema 
kutsutud prof Jaak Aaviksoo 
ja rahvusvahelise ettevõtluse 
prof Urmas Varblane. Samu
ti osalesid konverentsil TÜ 
ettevõtluse ning tehnoloogia 
juhtimise magistrandid Oli
ver Väärtnõu, Mikk Putk ja 
artikli autor ning politoloogia 
4. a üliõpilane Ragnar Siil. 
Tehnoloogia ja ettevõtluse 
arendamise (TEA) kojast oli 
veel Erki Hendrikson.

TEA Koda on 1. märtsil 
2004 TÜ ettevõtluse ning 
tehnoloogia juhtimise magist
rantide poolt loodud mitte
tulundusühing. See koondab 
noori ettevõtlikke inimesi, 
keda ühendavad innovatsioo- 
nialane haridus, kogemused 
spetsiifilises tehnoloogiapõhi- 
se majanduse valdkonnas, 
pidev huvi ennast täiendada

ning soov edendada Eesti ma- 
janduskeskkonda.

Konverents toimus kol
mandat korda. Üritusele oli 
peale tudengite kutsutud ka 
teadus- ja ettevõtlusmaailma 
tipptegijaid, kohal oli kaks 
Nobeli preemia laureaati. 
Sellisel tasemel diskussioo
nides osalemist võib rektor 
Jaak Aaviksoo sõnul pidada 
suureks auks: «Tuleb tunnus
tada konverentsi korraldajate 
püüdlusi globaalse hariduse 
ja teaduse edendamise val
las. Olles osalenud paljudel 
üritustel maailma eri paigus, 
oli antud konverents üks suu
rejoonelisemaid.»

Suurejooneline konverents

Hea meel oli Aaviksool 
ka selle üle, et Ragnar Siili 
konverentsile esitatud üliõpi- 
lastöö leidis äramärkimist. 
«Ürituse omapära näitab see
gi, et töö autor sai auhinnaks 
väärtusliku satelliittelefoni,» 
lisas Aaviksoo.

Väga oluliseks ja tugevaks 
pidas Aaviksoo toimunud 
diskussioone. «Diskussioonide 
tase oli kõrge, sest esitatud 
vaated olid väga asjatund
likelt inimestelt ning kokku 
pandud kogemuse ja kompe
tentsete töögruppide toel. Ühe 
huvitavama ettekande pidas 
Mike Moore (WTO peadirek
tor 1999-2002), kes rääkis

üleilmastumisest ja töökoh
tade liikumisest maailmas,» 
kommenteeris Aaviksoo.

Koos tehnoloogia kolledžiga

Konverentsil osalemine sai 
teoks tänu sellele, et Tartu 
Ülikoolil on kontakt Araabia 
Ühendemiraatides asuva 
tehnoloogia kolledžiga The 
Higher Colleges of Technology 
(HCT) ning TÜ rahvusvaheli
se ettevõtluse külalisprof 
Piero Formicale, kes osaleb 
külalisprofessorina mõlema 
ülikooli õppetöös.

HCT koosnes asutamis- 
aastal 1988 neljast kolledžist 
239 üliõpilasega. Praegu on 
HCT 11 kolledži ühendus, 
kus õpib 15 000 üliõpilast 75 
programmis. Kasutades väga 
soodsat finantseerimist, on 
õnnestunud valida kvalifit
seeritud õppejõud üle kogu 
maailma. Õppetöö toimub 
inglise keeles.

«Tartu Ülikool kaalub 
sealse tehnoloogiakolledžiga 
koostööd, sest viimane teeb 
koostööd üle maailma palju
de tuntud firmadega, nagu 
näiteks Boeing, Intel jms. 
Üleilmastumise kontekstis on 
koostöö Araabia riikidega olu
line,» märkis Aaviksoo.

Rohkem informat
siooni leiab konverentsi 
kohta aadressil: www.e- 
ducation2005.com

30. m ärtsil m öödub 200  
aasta t keeleteadlase, 
Peterburi TA aka d  
F. J. W iedem anni sünn ist 
(lõpetas 1826 T Ü  õigus
teaduskonna).

U U D I S E D

Täna on Toomel 
Johan Skytte päev
Täna kell 15 algab ülikooli 
ajaloo muuseumi valges saalis 
Skytte päev.

Ajaloolane Toomas Hiio 
peab ettekande «Preester ja 
burš». Ülikooli ajaloo muuseu
mi teadusdirektor Lea Leppik 
räägib teemal «Professori pal
gaks pool adramaad?»

Skytte medal antakse Riigi
kogu I aseesimehele Andres 
Lipstokile.

Järgneb Mart Kivastiku näi
temäng «Tartu päev» (Hannes 
Kaljujärv -  Gustav II Adolf, 
Merle Jääger -  kuninganna 
Maria Eleonora, Raivo Adlas -  
Johan Skytte).

Tartu Ülikooli 
asutam isürik
28. märtsil kl 16 esitletakse 
ajaloo muuseumi valges saalis 
Tartu Ülikooli asutamisürikut 
käsitlevat raamatut.

Ajaloolisele ürikule kirjutas 
alla Rootsi kuningas Gustav II 
Adolf 30. juunil 1632.

Eestis loeti selle ladina
keelne tekst ette 15. oktoobril 
ülikooli inauguratsioonil. 
Põhjasõja ajal 1710 viidi asu
tamisürik Stockholmi.

Raamatus on üriku kalli
graafilise teksti fotokoopia, 
tõlge eesti, rootsi, saksa, 
prantsuse, vene ja inglise 
keelde, väljavõte Friedrich 
Meniuse poolt 1632. a lõpul 
avaldatud inauguratsiooni- 
jutustusest ja prof Helmut Pii
rimäe ajalooline kommentaar. 
Kogumikku illustreerivad 
Gustav Adolfi ja Johan Skytte 
portreed ning ülikooli pea
hoone pildid.

Jah, aga ei 
pane tähele  12%

_  Ei, sellel 
pole tähtsust 

7 %
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U U D I S E D

TÜ tunnustab
TÜ väikese medali ja tänukir
jaga autasustati 70. sünnipäe
val väga hea töö eest füüsika 
instituudi direktori abi, füüsi- 
ka-matemaatikadoktorit Henn 
Käämbret.

Tänukirja pälvis pikaaja
lise hea töö eest zooloogia 
muuseumi endine kassapidaja 
Valentina Litvak.

Ülikooli muuseumide 
juhid on valitud
Ülikooli muuseumide juhid 
valiti konkursi korras.

Ajaloo muuseumi direktor 
on Reet Mägi, kunstimuu
seumi direktor Inge Kukk. 
Loodusmuuseumi direktori 
kohusetäitjaks valiti mükoloo- 
gia professor Urmas Kõljalg.

Tartu Ülikooli ühendatud 
muuseumide üldjuhi valib TÜ 
nõukogu aprillis.

Detsembris võttis ülikooli 
nõukogu vastu otsuse, mille 
alusel koondusid käesoleva 
aasta algul üheks asutuseks 
ülikooli ajaloo muuseum, 
kunstimuuseum ja loodus
muuseum.

Ülikooli naiskoori 
juubelikontserdid
1. aprillil kell 18 laulab Tartu 
Akadeemiline Naiskoor Jaani 
kirikus. Triin Kochi juhatusel 
esitatakse Pergolesi «Stabat 
Mater».

2. aprillil kell 16 algab TÜ 
aulas juubelikontsert «Ood 
armastusele».

TÜ Akadeemilise Naiskoori 
asutas 1945. a ülikooli muusi
kaõpetaja Richard Ritsing.

Ülikooli kohvik pa
kub kellaviieteed
Esmaspäevast reedeni on 
kolme tunni jooksul kohvikus 
Ariste tuppa üles pandud kel- 
laviietee-laud.

Kellaviieteel pakutakse pi
rukaid, saiakesi, kooke, uusi 
ülikooli kohviku võileibu ning 
tasuta kellaviieteed.

Nature's ilmus TÜ 
vilistlase artikkel
Suurbritannias toimetatavas 
mainekas teadusajakirjas 
Nature ilmus TÜ keemilise 
füüsika instituudis töötanud 
Mart Loogi (pildil) artikkel, 
mis on kirjutatud koos prof 
David O. Morganiga.

Artikli teemaks on 
tsükliinid. Kirjeldatud on 
uurimust, mis selgitab nende 
erinevusi.

Nature's on viimasel aastal 
ilmunud TÜ vilistlaste Krista 
Kaasiku ja Ülo Niinemetsa 
teadusartiklid.

Praegu California Ülikoolis 
teadustööd tegev Mart Loog 
(PhD) on ka TÜ tehnoloo
giainstituudi erakorraline 
vanemteadur. Ta valmistab 
ette sügisest tegutsema hak
kavat tehnoloogiainstituudi 
proteoomika laborit, mida 
hakkab ka juhatama.

Tartu erakordsus
P aul G o b le
Euroopa kolledži 
vanemuurija

Iga Tartu Ülikooli akadeemi
lise kogukonna liige roheli
semast rebasest auväärsei
ma professorini on teadlik, 
millise tähelepanuväärse, 
isegi ainulaadse asutusega 
on tal ülikooli puhul tege
mist.

Samas leidis Tartu erand
likkuse üks siinkandis har
vem viidatud aspekt eelmise 
aasta sügisel mainimist vene 
teadlase poolt. Tema Moskvas 
väljendatud mõtted väärivad 
äramärkimist mitte ainult 
nende osutuse tõttu Tartu va
rasemale mõjule kogu endise 
Nõukogu Liidu aladel, vaid 
ka seoses Tartu võimalustega 
tuleviku.

Väljaspool oblasti keskust

Ülikool ärgitab 
teisiti mõtlema
Intervjuu Euroopa kolledži 
vanemuurija Paul Goble’iga
A ija  S akova

Küsimus, mida ma Teilt 
küsim ata jätta  ei saa -  
kuidas Te Tartusse sat
tusite?

Sellele on lühike, aga ka 
pikk ja veidi keerulisem vas
tus. Olen Eestit pärast 1991. 
aastat külastanud 50 või 60 
korral. Ja Eestis olles on mul 
alati tunne, et kuulun siia. Mit
te just ilmtingimata Tartusse, 
aga Hiiumaale. Otsustasin, et 
kui pensionile lähen, siis tulen 
Eestisse ja nii ma ka tegin.

M illine oleks pikem  se 
letus?

Veidi keerulisem seletus 
oleks see, et mulle meeldivad 
ülikoolilinnad ja nendes va
litsev akadeemiline õhkkond. 
Mulle meeldivad rohkem üli
koolilinnad kui pealinnad. Ja 
see, kui inimesed teevad tööd 
selle nimel, et anda asjadele 
mingi mõte.

Tartu on -  vaatame tõele 
näkku -  siinkandis ainus 
tõeline ülikoolilinn. Nii Lätis 
kui ka Leedus on ülikoole 
väljaspool pealinna, kuid 
mitte selliste traditsioonide ja 
minevikuga nagu siin.

Otsustades tulla Eestisse 
ning ülikoolilinna, olen ma 
loogiliselt just Tartus. Ning 
ma naudin siin olemist roh
kem, kui oleks 
kunagi osanud 
endale ette ku
jutada. Mulle 
meeldib väga 
ütlus, et Tallinn 
on pealinn, aga 
Tartu on peaga 
linn.

töötanud põhiliselt kõige 
muuga peale vene keele ja 
venelaste. Mu akadeemiline 
haridus, väljaõpe ning keel
teoskus keskendub põhiliselt 
Kesk-Aasiale. Suudan näiteks 
lugeda usbeki, turkmeeni, 
aserbaidžaani jt keeli. Õppisin 
lugema ja aru saama 12 liidu
vabariigi keelest ning elama 
sattusin lõpuks ikka ühte 
nendest kolmest, mille keelt 
ma ei oska. Arvan, et see on 
omamoodi kõnekas.

M illine on Teie suhe 
nüüd eesti keelega?

Arvan, et eesti keel on 
inimesele, kelle emakeel 
on inglise keel, väga raske. 
Grammatika grammatikaks, 
aga sõnade järjekord lauses 
on pöörane. Ma just tulin oma 
eesti keele tunnist ja need 
lõpevad mul peaaegu alati 
sellega, et vaatan lauset ning 
küsin endalt, milline neist on 
nimisõna, milline tegusõna. 
Ja kuidas võiks see sama lause 
inglise keeles välja näha.

Mulle tundub, et eesti 
keeles võib kümnest sõnast 
koosnevas lauses olla sõnade 
järjekord milline tahes. Või 
siis jääb selle õige taipamine 
minu võimete piiride taha. 
Igal juhul ma üritan eesti 
keelt õppida, sest arvan, et 
see on oluline.

Tartus on võimalik tegelda 
sisulise tööga, süveneda sel
lesse ja vaadelda asju teise, 
mitte politiseeritud pilguga.

Kui kauaks 
plaanite Tartusse jääda?

Kunagi ei tea, kui kaua ter
vis vastu peab. Samuti ei ole 
mu naine veel pensionil.

Lubadusi anda ei saa, aga 
kavatsen suurema osa järgmi
sest 9-10 aastast siin veeta.

Te räägite vene keelt. 
Kas see  tuleneb ee ln e
nud tööst?

Minu põhihuviks oli 
mittevene rahvusest inimeste 
olukord Nõukogude Liidus. 
Olulisemad töökohad enda 
arvates olid 1983-1989 USA 
riigidepartemangu erakorrali
se assistendi amet Nõukogude 
Liidu rahvusküsimustes ja 
1990-1991 USA riigisekretä
ri erakorralise nõuniku töö 
nõukogude vähemusrahvaste 
ja balti küsimustes. Olen

Teie artikli pealkiri on  
Tartu erakordsus.

Suuruselt teised linnad, 
ülikooli- ja mitte pealinnad, 
on ühe riigi seisukohalt väga 
olulised.

Ma arvan, et ei saa mõista 
elu Inglismaal, kui ei saada 
aru, et olulised Inglise ülikoolid 
ei asu Londonis, vaid Oxfordis 
ja Cambridge’is. Ja USA olu
lisemad ülikoolid on Bostonis
-  Harvardi Ülikool ja Massa
chusettsi Tehnoloogia Instituut.

Pinge intellektuaalse ja 
pealinna vahel on hea. Tartus 
on võimalik tegelda sisulise 
tööga, süveneda sellesse ja 
vaadelda asju teise, mitte 
politiseeritud pilguga. Tartu 
on oma olemusega väljakutse 
tsentraliseeritud mõtlemisele 
ja see on hea.

K O N V E R E N T S  « E T N O L O O G I A  H A A L E D ;
29. märtsil kell 10 algab Eesti Rahva Muuseumis konverents

Oma uurmisteemadega esine
vad kultuuri- ja sotsiaalteaduste 
tudengid ning noored uurijad. 
Ettekannete teemaring on mit
mekesine -  nii traditsiooniline 
kultuur kui ka kultuuritradit
sioonide edasiarendamine ja 
kestmine tänapäeval. 
Iga-aastane konverents on 
noorele põlvkonnale foorum ja 
võimalus nii oma pöörasemate 
hetkeideede kui ka pikalt setti
nud mõtete tutvustamiseks. 
Ettekannete teesid: www.erm. 
ee, kohapeal trükis.
Info: Terje Anepaio, tel 742 
1279, anepaio@erm.ee.

«Etnoloogia hääled»

10.00 Avamine
10.10-10.30 Maarja Kaaristo -  «Inimene ja koduloom Eesti 

külas 19. saj II poolel».
10.40-11.00 Lembi Sepp -  «Ajalooline pärand ja tänapäev. 

Rebala küla Jõelähtme kihelkonnas».
11.10-11.30 Kristel Lelumees -  «Koht ja ajalugu lokaalse 

identiteedi kujundajana: ühe Hiiumaa naise eluloo 
folkloristlik tõlgendus».

12.00-12.20 Mark Sepp -  «Tallinna maja -  ühe puitelamu kuju
nemisest ja säästvast renoveerimisest».

12.30-12.50 Madis Rennu -«Põgus sissevaade EÜE maailma. 
Mõistete tasandist maleva mälestustes».

14.00-14.20 Reeli Reinaus -  «Tänapäeva rasedusaegsed usku
mused -  ebausk ja ended perekoolis».

14.30-14.50 Maarja Klaas -  «Tšetšeeni võitlejate kuvand Eesti 
kirjutavas meedias aastal 1996».

Oma kõnes 28. oktoobril 
veebilehekülje www.polit.ru 
korraldatud üritusel mainis 
tuntud vene geograaf ja kaua
aegne Balti iseseisvuse toetaja 
Boriss Rodoman tõsiasja, 
mida Tartus kõik teavad, mis 
meile aga harva meelde tuleb. 
Nimelt oli Tartu Ülikool tänu 
siinse piirkonna keerukale 
ajaloole nii Vene keisririigis 
kui ka Nõukogude Liidus 
ainuke sellelaadne akadee
miline asutus, mis ei asunud 
kubermangu või oblasti kes
kuses.

Nimetatud kahes riigis, 
ja teatud määral ka nende 
õigusjärglastes, kus praktili
selt kõik kuni haiguste ning 
nende ravimisvõimalusteni 
välja sai oma määratluse 
keskus -  perifeeria kontii
nuumis paiknemise alusel, 
kus asutused sõltusid peaae
gu täielikult asukohast riigi 
haldusterritoriaalses jaotus- 
skeemis, oli Tartu niisugusele 
ülalt peale surutud süsteemile 
suureks väljakutseks, märkis 
Rodoman.

Puuduv perifeeriataju

Suur osa sellest süsteemist 
toimib aga tänaseni mitte ai
nult Vene Föderatsioonis, vaid 
ka teistes SRÜ riikides. Sama 
süsteem kujundab ka praegu 
Moskvas toimuvat arutelu 
föderatsiooni regioonide 
piiride ümberkujundamisest. 
Rodoman lisas, et Venemaal ja 
SRÜ riikides reisides tunnetas 
ta alati täpselt, kus on keskus 
ja kus perifeeria: «Igas külas 
ja isegi igas metsas tajusin ma 
täpselt, kus on keskus, kus on 
piiriala ning kuhupoole jääb 
Moskva».

«Ainult Eestis ja  Lätis,» 
jätkas Rodoman, «puudub 
taoline taju.» Nii sümbolisee
rib Tartu Ülikool tema jaoks

Paul Goblei sõnul võimaldab Tartu Ülikooli asukoht 
väljaspool Tallinna Euraasia serval olla nii sõltumatuks 
vaimujõu paigaks koduühiskonnas ja  välismaal kui ka 
aknaks endise N L alade sündmustele. a i ja  s a k o v a

erinevust riigi poolt peale 
surutud ruumimääratluse 
ja sõltumatute sotsiaalsete 
jõudude tegevuse tulemusel 
kujuneva ruumimääratluse 
vahel. Niisugusel erinevusel 
omakorda on kaugeleulatu
vad tagajärjed, mis on juba 
avaldunud minevikus, kuid 
võivad meile ilmneda ka tu
levikus.

Rodoman väitis, et arves
tades erinevusi geograafilises 
tajus «ei ole üllatus, et Balti 
riigid ei suutnud elada meie 
ruumis ja lahkusid esimese
na». «Nõukogude Liit mitte 
ei lagunenud, nagu paljud 
arvavad,» ütles ta, «vaid Balti 
riigid lihtsalt taastasid oma 
iseseisvuse. See pani teisedki 
mõtlema: «Kas meie oleme 
kehvemad kui nemad?», mis
peale kõigile meenus, et ka 
neil on õigus Nõukogude Lii
dust lahkuda».

Nagu Rodoman märkis, 
kulgesid sündmused nii, kuna 
Balti riikidel õnnestus rah
vusvahelise üldsuse ees pal
jastada Molotov-Ribbentropi 
pakti õigusvastasus. «Kõik sai 
alguse just sealt ning mitte

Beloveštšaja kokkulepetest 
või mõnest muust intriigist.»

Tartu oli MRP paljastami
ses oluline osaline, kuid tema 
eriline asukoht võib ta muuta 
tulevikus veelgi mõjukamaks.

Tartu Ülikooli panus

Ühelt poolt, nagu Rodoman 
järeldas, on Tartu Ülikooli 
asumine väljaspool riigi poolt 
määratletud geograafilist hie
rarhiat praegu eeskujuks pal
judele pead tõstvatele «teise 
suurusjärgu linnadele» Vene 
Föderatsiooni vabariikides, ob
lastites ja piirkondades. Nende 
linnade panus endiste Nõuko
gude ühiskondade ümberku- 
jundamisse on palju suurem, 
kui tavaliselt arvatakse.

Ning teiselt poolt võimal
dab Tartu Ülikooli asukoht 
väljaspool Tallinna, ent sa
mas Euraasia serval, olla nii 
sõltumatuks vaimujõuks oma 
koduühiskonnas ja välismaal 
kui ka ühtlasi aknaks endi
se Nõukogude Liidu aladel 
toimuvatele sündmustele. 
Niisugune on selle paljuski 
erakordse asutuse erakordne 
panus.

Rektor Jaak Aaviksoo 16. märtsil ajaloo muuseumis koos 
pensionile siirdunud ülikooli töötajatega. a n d r e s  t e n n u s

http://www.erm
mailto:anepaio@erm.ee
http://www.polit.ru
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TÜ rektori ja EKI 
direktori ühisavaldus
Eesti riik «peab tagama 
eesti rahvuse ja kultuuri 
säilimise läbi aegade» -  nii 
on öeldud Eesti Vabariigi 
põhiseaduse preambulis.

Riigi kestmise selgroog on 
eesti keel, tema kestmine ja 
areng, ning sellisena peab 
emakeel olema kogu rahva 
ja eriti iga võimu ja valitsu
se tähelepanu ning esmase 
hoole objekt.

Tänavuse emakeelepäeva 
puhul väljendame oma ühist 
muret selle üle, et eesti kee
le praegune olukord, tema 
staatus ja saatus nõuavad 
palju enam hoolt ja tähele
panu, kui oleme suutnud se
nise taasiseseisvusaja jook
sul pakkuda. Üleilmastuvas 
maailmas annab eesti keele 
tulevikule kindluse vaid 
rahva aktiivsel toel toimiv 
sihi- ja järjekindel riiklik 
keelepoliitika.

Seetõttu tervitame «Eesti 
keele arendamise strateegia 
2004-2010» vastuvõtmist 
Vabariigi Valitsuse poolt 
mullu augustis. See eksper
tide ja avalikkuse tunnus
tuse pälvinud dokument on 
loonud eesti keeletöö eden
damiseks usaldusväärse 
aluse ning vajab sellisena 
teokstegemist. Samas on 
kahetsusväärne, et Vabariigi 
Valitsus ei pidanud vajali
kuks edastada seda stratee
gilist dokumenti Riigikogule 
kinnitamiseks, enamgi veel, 
rahandusministri nõudel 
jäi heakskiitu pälvinud 
versioonist välja strateegia 
rahastamist puudutav osa,

mis taganuks strateegia el
luviimise.

Keelepoliitika pole lihtsalt 
üks paljudest poliitikatest. 
Selleks, et eesti keel elaks 
igavikuliselt, ei saa keelepo
liitikast teha eelarve-, koa- 
litsiooni-, päeva- ja muude 
poliitikate ripatsit, mis peab 
läbi ajama prioriteetidest 
ülejäävate vahenditega. 
Keelepoliitika ise peab ole
ma põhiseaduslik prioriteet. 
Oleme veendunud, et rah
vuse tuleviku huvides vajab 
«Eesti keele arendamise stra
teegia» Riigikogu heakskiitu 
ning selget otsust eraldada 
keelepoliitika elluviimiseks 
reaalsed summad.

Ühtlasi peame häda
vajalikuks, et haridus- ja 
teadusminister moodustaks 
võimalikult kiiresti uue 
keelenõukogu, kes suudaks 
anda riigile keeleasjus usal
dusväärset nõu kõrgemal 
päevapoliitikast ning kind
lustaks oma tähelepanuga 
keelestrateegia täitmise ja 
seeläbi meie emakeele püsi
mise.

Rahvusülikool ja ema- 
keeleinstituut sõlmisid 4. 
märtsil 2005 pikaajalise 
koostöölepingu, et toetada 
meie emakeele arengut ja 
tulevikku keeleteaduse, kee
lehariduse ja keelehoolde 
ühise edendamise kaudu.

Jaak Aaviksoo,
Tartu Ülikooli rektor 

Urmas Sutrop,
Eesti Keele Instituudi 

direktor

Tantsumemm Helju 
Mikkelil oli 80. sünnipäev
12. märtsil toimus Vanemuise 
kontserdisaalis Helju Mikkeli 
(pildil) 80. sünnipäeva puhul 
uute rahvatantsude konkurss 
ja kontsert.

Legendaarne tantsumemm 
Helju Mikkel juhendas ülikoo
li rahvakunstiansamblit aas
tail 1953-1978. Ta on olnud 
tantsupidude, sh Gaudeamuse 
üld- ja aujuht.

Eesti Vabariigi aastapäeva 
aktusel Vanemuises anti Helju 
Mikkelile Tartumaa kuldne 
tammeoks.

• •

TU tudengid olid edukad 
jaapani keele kõnevõistlusel
Eri M iayan o
keelekeskuse jaapani 
keele õpetaja

11. märtsil pedagoogikaüli
koolis toimunud neljanda 
jaapani keele kõnevõistluse 
algajate kategoorias võitis 
TÜ molekulaar- ja rakubio
loogia 1. a doktorant Radi 
Tegova.

Ta rääkis esinemises kokku
puudetest Jaapaniga, eriti jaa
pani traditsioonilise tantsuga.

Samas kategoorias sai 
neljanda koha ajaloo 2. a 
üliõpilane Mann Lintrop, kes 
kõneles sellest, miks ta õpib 
jaapani keelt. Teda lahutas 
autasustatavast kolmandast 
kohast napilt kaks punkti.

Nii Radi Tegova kui ka 
Mann Lintrop õpivad jaapa
ni keelt alles teist semestrit. 
Seega väärib esiletõstmist 
nende julgus kõnevõistlusest 
osa võtta. Nad olid hästi ette
valmistunud.

Kesktaseme kategoorias tuli 
teiseks füüsika 2. a üliõpilane 
Aleksandr Beloussov, kes väi
tis, et mingi imeline jõud on 
teinud temast jaapani fänni.

Sama kategooria kolmanda 
koha pälvis riigiteaduste 3. a 
tudeng Pedro Pokk, kes kõne
les korporatsioonide luule
õhtul esitatud haikust.

Osavõtjaid oli kolmes ka
tegoorias kokku 30, sh kuus 
inimest TÜ jaapani keele 
kursustelt.

Esikolmikusse mahtunuid 
autasustati aukirja ja au
hinnaga, kõik osavõtjad said 
kingituseks sõnaraamatud.

Osalejaid oli peale Tartu 
Ülikooli veel TPÜst, EHIst ja 
Tallinna Järveotsa Gümnaa
siumist.

Ürituse korraldas Eesti jaa
pani keele õpetajate ühing, 
toetasid Jaapani Fond ning 
Jaapani saatkond Eestis. 
Järgmine jaapani keele kõne
võistlus on kahe aasta pärast.

Apolloni lemmikloom rott. Ahti Seppet. «Hääletu Karje». Alumiinium 1987-1989. e r g i  p ro m m ik

Inimeste ja loomade 
suhe antiikajal
K ülli V a lk
kunstimuuseumi koguhoidja

Ideenäitus «Loomad ja 
antiik» tutvustab antiikajal 
levinud eksootilisi loomi, 
kodu- ja metsloomi ning 
nende tähendust kreeklas
te tavaelus, uskumustes ja 
müütides.

Tänapäevalgi valime 
endale lemmiklooma tema 
iseloomuomaduste järgi. Eu
roopa kultuuris on juurdunud 
loomade kasutamine sümboli- 
tähenduses nagu lõvi kuning
likkuse-, mesilane töökuse 
või koer truuduse sümbolina. 
Antiikset arusaama loomade 
iseloomust tutvustavad 7. saj 
eKr elanud kreeka luuletaja 
Semonidese värsid, kus ta 
võrdleb naisetüüpe erinevate 
loomaga.

Lõvinahad

Kodulindude ja karilooma
de kasvatamise tavad, mis 
kindlustasid antiikse toidu
laua, on püsinud Vana-Kree- 
kast tänapäevani peaaegu 
muutumatuna. Kuid täna
päeval on tundmatu loomade 
(põrsad, härjad, kuked jne) 
ohverdamise komme, mis pidi 
kindlustama viljakuse ja hea 
läbisaamise jumalatega.

Iidne mõttemaailm seostas 
jumalaid loomadega tule
nevalt nende iseloomuoma
dustest. Nii oli Athena kui

tarkusejumalanna sümboliks 
öökull, käsitöö ja kudujate 
kaitsejumalannana peeti tema 
pühaks loomaks ämblikku. 
Peajumal Zeusi atribuutideks 
olid jumala ilmumiskujud 
härg ja luik. Ka eksootiliste 
loomanahkade ihalus oli levi
nud juba antiigis. Lõvinahka 
kandis rõivana kangelane 
Herakles, oma sümbollooma 
pantri nahal pikutas veiniju- 
mal Dionysos.

Skulptuurid

Peale looduses leiduvate 
loomade oli kreeklaste vaimu- 
maailm rikas fantaasialooma- 
dest. Kreeklaste müütides ja 
uskumustes elanud Kerberos, 
Hydra, Kimäär, Sfinks, Greif 
jt hirmuäratavad hübriidloo- 
mad pakkusid põnevust ning 
lisasid kuulsusesära neid võit
nud kangelastele.

Nad ümbritsesid inimest 
skulptuuris, maalis ja igapäe
vaelu tarbeesemetel.

Vana-Kreeka linnade
sümbolloomi (kilpkonn, 
härg, öökull jne) tutvustavad 
näitusel antiiksete müntide 
valandid. Tolleaegsete käsi
tööliste head loomakujutami- 
se oskust illustreerivad tillu
kesed gemmide (poolvääris
kividele nikerdatud piltidega 
ehteasjad) jäljendid.

Samas annab väljapanek 
haruldase võimaluse tutvuda 
eesti kunstnike loomaskulp-

« L O O M A D  J A  A N T I I K »

TÜ Kunstimuuseumis 
E-R 11-17.
Näitus jääb avatuks 10. juunini.

tuuridega (J. Koorti keraami
lised kits ja siga, I. Rätsepa 
pronksist Basset Hound jt) 
tutvumiseks. Need on pärit 
Eesti Kunstimuuseumi ja Tar
tu Kunstimuuseumi kogudest.

Graafikaväljapanek TÜ 
Raamatukogu ja TÜ Kunsti
muuseumi kogudest lubab 
pilku heita klassikalisesse 
mütoloogiasse, mis antiigist 
vaimustunud renessansimeist
rite gravüüride vahendusel 
on saanud Euroopas paljude 
kunstiteoste teemaks.

Graafika

Näitusel on C. Bloemaerti 
«Kalidoni metssea jaht», H. 
Aldegreveri «Heraklese vägi
teod», C. B. Rode «Romulus 
ja Remus emahundiga» jt 
süžeed. Jumalate ja loomade 
suhet illustreerivad gravüü
rid, mis on loodud Rooma 
villade antiikmütoloogial 
põhinevate freskode järgi. 
Eksootilisi loomi, mets- ja ko
duloomi kujutavad gravüürid 
on teinud Euroopa 17. ja 18. 
saj oma ala tõelised meistrid.

Näitus jääb avatuks 10. juu
nini. Näituse koostasid Jaani
ka Tiisvend ja Külli Valk.

Õigusteaduskonna tudengid 
pidasid Riigikohtus kohtulahinguid
Eli L ille s
avalikkussuhete ja 
teabekorralduse 4. a 
üliõpilane

19. märtsil võtsid õigustu- 
dengid Riigikohtus mõõtu 
tavapäratu kohtukoosseisu 
ees juba VIII Eesti Harjutus
kohtu võistlusel.

Traditsiooniliselt osales 
suulises voorus 6 võistkonda. 
Finaali pääses 3 võistkonda 
TÜst ja 3 võistkonda TÜ Õi
gusinstituudist.

Võitjaks osutus TÜ võist
kond (Mihkel Miidla, Maarja 
Torga, Sander Kärson ja Pee
ter Viirsalu). Maarja Torga

pälvis ka parima oraatori 
tiitli. Suulise vooru võitja- 
võistkond tunnistati kirjaliku 
vooru parimaks.

Võistluse ühe kohtuniku, 
õigusteaduste doktori ja 
Riigikohtu kohtuniku Julia 
Laffranque'i sõnul oli tase 
üldiselt väga hea, paremate 
hulgas ka küllalt ühtlane. 
«Püüdsime olla kiuslikud 
kohtunikud, aga enamasti 
said kõik meie küsimused ka 
vastused!»

«Loodan, et parimatel ava
neb võimalus osaleda ka har
jutuskohtu võistlustel Euroo
pa või rahvusvahelise õiguse 
alal,» lisas Laffranque.

Alates aastast 1998 toi
munud harjutuskohtu võist
lused ehk nn Moot Court 
Competitions on õigusteaduse 
üliõpilastele korraldatavad 
õiguse eri valdkondi hõlmavad 
universaalsed võistlused, mis 
põhimõtteliselt kujutavad en
dast tervikliku kohtuprotsessi 
jäljendamist.

Seekord tuli lahendada 
kaasus, mis puudutas töötaja
te võrdset kohtlemist, soolise 
võrdõiguslikkuse seaduse vas
tavust Euroopa Liidu õigusele 
ja Euroopa Kohtult eelotsuse 
küsimist.

Info: www.harjutus-
kohus.ee.

U U D I S E D

Oodatakse naisüli
õpilaste mälestusi
Sügisel täitub 100 aastat ot
susest, millega TÜ nõukogu 
lubas naistel vabakuulajatena 
osaleda ülikooli õppetöös.

Eesti Rahva Muuseum 
kuulutas välja naisüliõpilaste 
mälestuste kogumise võist
luse. Eesti Rahva Muuseum 
ja ülikooli ajaloo muuseum 
koostavad ka näituse. Sügis
semestril toimuvale konve
rentsile oodatakse uurimusli
ku iseloomuga ettekandeid.

Teesid saata 1. augustiks: 
lea.leppik@ut.ee või Lossi 25, 
Tartu 51003, TÜAM.

Prof Jaan Elkeni 
m aalinäitus
Tallinna Kunstihoones on 
avatud TÜ maalikunsti prof 
kunstnik Jaan Elkeni perso
naalnäitus.

Kunstniku esimene suur 
isikunäitus kannab pealkirja 
«Maalid 1978-2005».

Väljapanek jääb avatuks 10. 
aprillini.

Näitus «Sild üle 
vaevatee»
14. märtsist 18. aprillini on 
TÜ Raamatukogus avatud 
klaasidisainer Maie-Ann 
Rauni näitus «Sild üle vae
vatee».

Näitusel on eksponeeri
tud valik Rauni loomingust 
klaasivabrikus Skankristall 
2002-2003 ja Tarbeklaasis
2004.

Maie-Ann Raun kohtub 
näituse külastajatega 4. ap
rillil kell 16 raamatukogus 
ekspositsiooni juures.

Tudengite loodus- 
kaitsering saab 47
2. aprillil tähistab Tartu üli
õpilaste looduskaitsering 47. 
aastapäeva.

Tavakohaselt valitakse 
aastapäeval ringile ka uus 
president.

1958. a asutatud Tartu üli
õpilaste looduskaitsering on 
teadaolevalt esimene taoline 
üliõpilasühendus maailmas.

Ringi presidendid on olnud 
Toomas Frey, Ülo Mander, 
Ain Vellak, Rein Ahas, Teet 
Jaagomägi, Peep Mardiste, 
Taavi Pae jpt.

Aastakümneid oli ringi 
juhendaja üks selle asutajaid 
Jaan Eilart.

Prof Jüri Talvetilt 
raam at USAs
Torontos esitleti TÜ maailma
kirjanduse prof Jüri Talveti 
(pildil) esseekogumikku.

Ameerikas ilmunud essee- 
raamat kannab pealkirja «A 
Call for Cultural Symbiosis».

Prof Jüri Talvet viibib 
Fulbrighti uurimisstipendiu- 
miga New Yorgis. Tema tööks 
on praegu esimese USA luule- 
antoloogia koostamine Eesti
le. Antoloogia ilmub tuleval 
aastal TÜ Kirjastuses.

mailto:lea.leppik@ut.ee
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TÜ audoktor Horst Todt 75
14. märtsil sai 75-aastaseks 
Tartu Ülikooli majandustea
duse audoktor ja Hamburgi 
Ülikooli emeriitprof Horst 
Todt.

Prof Todt on olnud ma
jandusteaduskonna ja euro- 
teaduskonna juures aktiivselt 
tegev alates 1994. aastast. 
Tema saabumise ajal toimusid 
majanduskõrghariduses ula
tuslikud reformid. Program
mi lisati uusi aineid, muudeti 
olemasolevate ainete sisulist 
külge, hakati pakkuma kõrge
tasemelist ingliskeelset ma- 
gistriprogrammi. Seetõttu oli 
kõrge akadeemilise taseme ja 
renomeega teadlase saabumi
ne Tartusse igati teretulnud.

Missioonitundega professor

Kõrgele tasemele lisandus 
ka prof Todti huvi ja aktiivsus 
muudatusi kavandades kaasa 
rääkida. Eelkõige hindavad 
siinsed õppejõud ja tudengid 
tema panust majandusliku 
mõtte arengu aine arenda
misse. Prof Todt nägi siinvii
bimise algaastatel ühe oma 
põhiülesandena selgitada 
kapitalistliku majandus
süsteemi funktsioneerimist. 
Tänu laiale silmaringile oskab 
ta suurepäraselt seostada eri 
ajastute ideid ning tutvustada 
siinsetele tudengitele saksa 
koolkondade käsitlusi. Vii
mastele pööratakse uuemates 
teadusartiklites üha enam 
ingliskeelseks muutuvas 
majandusteaduses liialt vähe 
tähelepanu.

Samuti panustas prof Todt 
oluliselt üliõpilaste kriitilise 
mõtlemise arendamisse. See
juures ei tähenda kriitiline 
mõtlemine kindlasti mitte 
teiste teadlaste käsitluste ja 
ideede alavääristamist või 
siis kuulsate teadlaste mõtete 
ülistamist. Rõhk lasub posi-

Hamburgi Ülikooli emeriitprofessor Horst Todtpromoveeriti 
Tartu Ülikooli audoktoriks 2001. aastal. ja a k  n i ls o n

professoriga haruharva. Nii 
tudengid kui ka õppejõud 
eelistavad säilitada distantsi.

Prof Todtil õnnestus Eestis 
olles saavutada tudengite
ga väga tihe kontakt. Seda 
nii loengusarja raames kui 
ka väljaspool auditooriumi. 
Kuigi tal pole Eestis ühtegi 
ametlikku juhendatavat, on 
ta pidevalt ärgitanud tuden
geid oma uurimisprobleeme 
temaga arutama. Professor

tiivsel ja negatiivsel kriitikal 
seotuna heade akadeemiliste 
traditsioonidega.

Ei unusta üliõpilasi

Tavaliselt võib saksa profes
sorit iseloomustada kui jäika, 
üliõpilastest eraldatud ja 
ainele orienteeritud õppejõu
du. Saksamaal võtab loengu
sarjadest sageli osa paarsada 
tudengit ning nii kohtuvad 
tudengid loenguväliselt oma

on aastaid korraldanud pärast 
loengusarja lõppemist osaleja
tele väikese peo, pole kunagi 
unustanud üliõpilasi oma 
sünnipäevale kutsumast. Prof 
Todti nägu läheb alati sära
ma, kui ta jutustab mõnest 
oma endisest tudengist.

Tundis Eesti ajalugu

Prof Todt ütles kord naljat
ledes, et tema teadmised Eesti 
ja  Tartu kohta pärinesid enne 
siiatulekut kooliajast ja nende 
põhjal pääsenuks Tartusse 
mööda kaigasteid. Kuigi ta oli 
teadlik Eesti ja Saksamaa aja
loolistest sidemetest ning va
nema põlvkonna haritlasena 
oli kursis ka Dorpati ülikooli 
ajaloolise tähendusega, pelgas 
ta pisut eestlaste suhtumist 
temasse kui sakslasesse, eel
kõige seoses sakslaste rolliga 
Teises maailmasõjas.

Siin viibides adus ta kiires
ti vaenulikkuse puudumist 
ning hakkas hindama Tartus 
valitsevat sõbralikku ja opti
mistlikku atmosfääri, aga ka 
siinset õlut.

Tagasi Saksamaale

Nüüdseks on prof Todt lõpe
tamas oma tegevust Eestis ja 
pöördub tagasi Saksamaale. 
Rohkem kui kümneaastase 
tegevusega noorte majandus
teadlaste ja -spetsialistide 
koolitamisel on ta võitnud 
paljude majandusteadus
konna, euroteaduskonna ja 
Euroopa kolledži inimeste 
austuse ja armastuse.

Täname teda südamest 
initsiatiivi eest ning soovime 
jätkuvat tervist ja jaksu edas
pidistes ettevõtmistes. Eesti 
rahva ja kultuuri sügava aus
tajana näeme me teda kind
lasti kunagi taas Eestis.

Tänulikud kolleegid 
ja üliõpilased

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

Sarah Kane «PUHAStatud»
Lutsu Teatrimajas (Lutsu 2).

Lavastaja ja muusikaline kujundaja Kalev Kudu.

Etendused: 24., 29., 30. ja 31. märtsil ning 1. ja 2. aprillil kl 19.

Piletid: 45/65 krooni, gruppidele (vähemalt 7 inimest) eel
müügist soodustused.

Piletite eelmüük Lutsu Teatrimajas (Lutsu 2) E-R kl 10-16, 
info: 742 3800 ja TÜ Üliõpilasesinduses (Ülikooli 18b) E-R 
kl 10-17, info: 737 5400.

O N N T L E M E

S P O R T

Eesti laskesuusatajad tõid koju pronksi
Eesti teatenaiskond (Tagne Tähe, TÜ informaatika 3. a tudeng 
Eveli Saue ja Sirli Hanni) sai Kontilahtis toimunud juunioride 
MM-võistlustel teatesõidus pronksmedali.

TÜ/Eeden asub pronksi pärast heitlem a
21. märtsil võitis TPÜ/Cartini TÜ/Eedenit tulemusega 3:1.

TÜ/Eeden asub nüüd ESS Falck Pärnu VKga pronksi pärast 
võitlema. Kohtumise parimaks mängijaks TÜ/Eedenist nimeta
ti Kristi Vink.

Tartu poksijad võitsid kolm m edalit
13. märtsil Maardus lõppenud Eesti meistrivõistlusel poksis said 
Vladimir Kuznetsov ja Alar Nääme TÜ spordiklubist pronksi- 
väärilised kohad.

65

Rein Tamsalu, vanemteadur
-  27. märts

60

Lembi Tamm, dotsent -  26. 
märts

55

Taimi Villemsoo, õigusinsti
tuudi direktori abi -  25. märts

50

Ester Sõtšova, vastutav sek
retär -  31. märts

35

Urmas Johanson, erakorrali
ne teadur -  29. märts

30

Kadi Roosma, teadur -  28. märts 
Evelin Seppet, laborant -  31. 
märts

25

Mari Kamp, infotehnoloogia- 
spetsialist -  25. märts 
Tuuli Semevsky, infospetsia
list -  26. märts 
Jaak Nerut, teadur -  28. märts 
Airi Alajan, laborant -  29. 
märts

T U D E N G I K O N V E R E N T S

«Maailmade mosaiik»

5.-6. maini toimub Tartu kirjandusfestivali Prima Vista raames 
tudengite eesti ja maailma nüüdiskiijanduse konverents. 
Osalema on oodatud kõik põhiõppe kirjandushuvilised üli
õpilased olenemata erialast.
Esinemissoovist teatada ja ettekande esialgne pealkiri saata
4. aprilliks, lühikokkuvõte ja teesid 25. aprilliks.
Konverentsil esinemise eest võimalik saada 1 AP!
Info: Kairi Korts, kairilegi@hotmail.com, 5340 3786.

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-211, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

S E M I N A R
29. märtsil kl 16.15 TÜ peahoone ruumis 102

CV-Online seminar
CV-Online Groupi juhatuse esindaja Agu Vahur kõneleb 
järgmistel teemadel:

• rahvusvahelistumine tööturul,
• kuidas tööturule õigesti siseneda,
• inimene kui brand,
• tööturu pikaajalised trendid.

TÜ karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talitus 
Info: tel 737 6205, Margit.Tago@ut.ee.

KA ITSM IN E
31. märtsil kl 14.15 kaitseb üli
kooli nõukogu saalis Peeter 
Päll eesti ja soome-ugri keele
teaduse osakonna doktoritööd 
«Võõrnimed eestikeelses teks
tis». Juhendaja emeriitprofessor, 
filoloogiadoktor Tiit-Rein Viitso. 
Oponendid dotsent Krista Kerge 
(TLÜ) ja professor Ott Kurs (TÜ).

LOENGUD
30. märtsil kl 18 on TÜ Lõuna- 
Eesti keele- ja kultuuriuuringute 
keskuse jututarõ külaliseks 
Rein Järvelill, kes räägib teemal 
«Setode oma valitsus: haldus
reformist ja kultuuriautonoo
miast». Lisainfo: Mari Mets, tel 
737 5422.

KONTSERT
TU AULAS

31. märtsil kl 18 on Elleri Tartu Muu
sikakooli trompetistide kontsert.

3. aprill kl 19 toimub Tanel Joa- 
metsa klaverikontsert.

TÜ AJALOO MUUSEUMIS
1. aprillil kl 19 esineb Osiris 
Piano Trio -  Ellen Corver (kla
ver), Gil Sharon (viiul) ja Larissa 
Groeneveld (tšello).
Piletid 60 ja 40 kr.

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

26. märtsil kl 19 Rossini «Stabat 
Mater». Esitavad tütarlastekoor 
«Ellerhein», Eesti Rahvusmee
skoor, Eesti Riiklik Sümfoonia
orkester, Olga Kondina (sopran, 
Peterburi), Galina Sidorenko 
(metsosopran, Peterburi), Mati 
Turi (tenor) ja Uku Joller (bass). 
Dirigent Nikolai Aleksejev.
Piletid 100 ja 60 kr.

6. aprillil kl 19 esineb Camerata 
Scotland, dirigent Christopher 
Adey. Piletid 80 ja 50 kr.

KÕIK ÜHEST KOHAST

asutatud
1991

• Kontoritehnika,-tarbed ja kulumaterjalid 
•Toonerikassettide täitmine ja renoveerimine
• Kontoritehnika hooldus ja remont
• Kauba transport TÜ osakondadele tasuta

Tartu Ülikoolile püsisoodustus vastavalt kehtivale koostöölepingule 
Tartu Ülikooli üliõpilastele hinnasoodustus-10%

Rapo AS 
Soola 3

730 0187 
730 0189

tartu@rapo.ee
www.rapo.ee

K  SER BA
^ o r

M RME A ,

na õn 1
niipalju kui võimalik ja

n 1 asi
kui vajalik!

Allc. die Deutsch sprechen. 
können teilnehmen. ganz egal.

aut welchcm \iuati!
Schicken Sie Ihren VorschlagOsaleda võivad kõik saksa keele 

fiir das schõnste deutsche Viõrt oskajad. ükskõik mis tasemel! 
mit BcgrUndung eiiifach anSaalke oma sõna koos 

schoeiistesvvort@gmaiI.compõhjendusega aadressil:
schoensteswort@gniail.coni 
Lisage oma meiliaadrcss ja nimi.

KOSKI KM I ÕPI'

MKIIII IMOHMAIIOM

ncIkki >rt0gm .iil .cooi 

HMD
s\kn\ nM>ioiw»i\6m:Mmi n»v&

Potsdami
(Saksamaa)

Dirigendid: Ellen Feist ja Guido Ross

iciw GonHMNsniui

Kolmapäev, 30. märts 2005 / kell 19 00 / Tartu Ülikooli aula
Reede, 01. aprill 2005 / kell 14:00 / Tallinna Matkamaja saal

Sissepääs prii Oodatud on vabatahtlik annetus Maarja Küla toetuseks. 
Korraldajad: Tartu Saksa Kultuuri Instituut ja Potsdami akordioniorkester 
Kontserti toetab Goethe-lnstituut

mailto:kairilegi@hotmail.com
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:Margit.Tago@ut.ee
mailto:tartu@rapo.ee
http://www.rapo.ee
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T Ä N A  L E H E S

Interjvuu
A k a d  Ilm a r Koppeliga 
LK 3

Teadustöö
finantseerim isest
LK 2

Rektor valiti taas 
EUA juhatusse
LK 2

Akadeemiline
füüsikaolümpiaad
LK 2

1971. a m ärtsis p ä lv is id  
Kr. J a a k  Petersoni k ir
ja n d u sa u h in n a  filol-dr 
A u g u st A n n is t ja  teadus
prorektor, dots Johannes  
Tammeorg.

W 9

Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Naiskoor tähistab noorust

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus

T Ü  A K A D E E M I L I S E  N A I S K O O R I  
J U U B E L I Ü R I T U S E D

• 1. aprillil kl 18 kontsert Jaani kirikus. Triin Kochi juhatusel 
esitatakse Pergolesi «Stabat Mater».

• 1. aprillil kl 19 Kirjanike Majas vilistlaste teeõhtu.
• 2. aprillil kl 16 TÜ aulas kontsert «Ood armastusele».
• 2. aprillil kl 19 ajaloo muuseumis piduõhtu.

M a ie  K iis e l
TÜ Akadeemilise 
Naiskoori laulja

1945. aastal alustas tege
vust TÜ Akadeemiline Nais
koor, mis koondas algul kuni 
200 lauljat. Nüüdseks 60. 
sünnipäeva tähistav koor 
jätkab ligi neli korda väikse
ma koosseisuga.

Ajad on muutunud, kuid 
mõned asjad on selles erilises 
kooris püsinud muutumatu
na.

Milline võiks olla TÜ Aka
deemilise Naiskoori nägu, 
mis selle koori teiste seas 
erilisena välja toob? Kahtle
mata on esimeseks tunnuseks 
koori igavene noorus. Ülikooli 
naiskoor on teiste Eesti aka
deemiliste kooride kõrval üks 
nooremaid, mis on tingitud 
muidugi Tartu kui ülikoolilin
na iseärasustest. Kooris laul
dakse tavaliselt mõni aasta, 
kui ollakse seotud õpingutega 
ülikoolis. Ülikooliaja lõppedes 
aga siirdutakse töökohtadele, 
mis asuvad laiali üle Eesti. Nii 
ei tõuse koori liikmete kesk
mine iga kunagi üle 22-23 
eluaasta.

Teiseks oluliseks jooneks 
on see, et hoolimata kiiresti 
vahetuvast liikmeskonnast,

suudab naiskoor tagada oma 
kõlapildi kõrge kvaliteedi.

Seda eelkõige tänu koori 
pikaajalisele dirigendile Vaike 
Uibopuule, kelle nõudlikkus 
on teada kõigile, kes on ku
nagi lauluväljakul laulukaare 
all seisnud. Ja esimesele 
hääleseadjale papa Jõksile, 
kelle häälekooli traditsiooni 
on meil aastakümneid edasi 
kantud. Muidugi on kooril 
veel palju abilisi -  koormeis- 
ter Ene Ahven, hääleseadja 
Viviane Kallaste ning dirigen
dina seni projektitöid teinud 
Triin Koch.

Tartu vaim

2. märtsil tõime Tallinnast 
naiskooride võistulaulmiselt 
järjekordselt Tartusse parima 
koori tiitli. Saime ka eripree
mia kohustusliku laulu (Veljo 
Tormis/Gustav Suits «Sääl on 
me kodu») ja parima esituse 
eest ning Vaike Uibopuule 
lisandus parima dirigendi 
preemia.

Kolmandaks oluliseks asja
oluks, mis on kujundanud 
koori nägu, on kindlasti Tartu 
ja Tartu vaim. Kuigi leidub 
inimesi, kes kahtlevad Tartu 
vaimu olemasolus, ei saa keegi 
selle vastu, et Tartu linnas on 
noori tunduvalt rohkem kui

mujal. Eks Tartu vaim väljen
du ka arvukates akadeemilis
tes organisatsioonides, olgu 
need siis kultuuriühendused 
või korporatsioonid. Ka meie 
naiskoori tegemistest võib lei
da korporatsioonidele iseloo
mulikke jooni -  meil on oma 
liikmerituaalid, sotsiaalsed 
võrgustikud, sõprusorgani- 
satsioonid, ka nö väärtuseline 
kasvatus.

Vestlesin mõni nädal tagasi 
naiskooris seitsmekümnenda
tel aastatel laulnuga.

Mind hämmastas, et mõned 
kindlad asjad on koorile 
muutumatult kalliks jäänud -  
armastus oma kodulinna, 
emakeelse laulu ja loomuli
ku, teesklemata oleku järele. 
Seda sisetunnet, mille anna
vad kokku naislaul, ühised 
üritused koorist leitud sõpra
de seas ja akadeemia, ei saa 
unustada.

Võrumaalt põlvnev vilist
lane, kes elab nüüd, kolm
kümmend aastat hiljem Tal
linnas, otsib meelerahu linna
elu kiire ja närvilise melu eest 
ülikooliaegsetest mälestustest 
ja tegevustest -  jalutuskäi
gud roheluses, kontserdid, 
võrokiilse kõnõlusõ, ühine 
aeg vanade tuttavatega nais
koori päevilt.

Neljas väga oluline asi, mis 
ülikooli naiskoorile eriti ise
loomulik, on armastus ema
keelse laululoomingu vastu, 
mida tehakse teatud-tuntud 
kvaliteedis.

Emakeelne laululooming

Loomulikult kuulub koo
ri eriline sümpaatia Veljo 
Tormisele, kes on ka meie 
auliige. Eelmiseks juubeliks 
valmis Tormise loominguga 
plaat «Tähemõrsja». Käesole
vaks juubeliks on valminud 
juba kaks plaati. Rahvusmee
skooriga kahasse laulsime 
plaadile «Laulupuu» Ester 
Mägi loomingut. Äsja valmis 
ka plaat naiskoori lemmik
lauludega «Eesti mustrid». Ka 
meie juubelikontsertide lood 
võib leida suures osas «Eesti 
mustrite» plaadilt -  rahvalau- 
luseaded, rahvalikud laulud, 
lüürilised armastuslaulud, 
mis pärinevad küll eri ajastu

test, kuid moodustavad kokku 
ühtse mustri, millest jutustab 
eesti naislaul.

Koori emakeelse muusika 
lembus ei ole olnud takistu
seks ka mitmele välisüliõpi
lasele, kes on laulnud meie 
kooris.

Õppida ära eesti keel ja 
osaleda eestikeelse muusi- 
kakollektiivi töös on paras 
katsumus. See näitab, et just 
eesti keel ja eesti autorid on 
väärtus omaette -  ega igaüks 
ei oskagi seda esitada. Kooris 
pole kunagi saladust tehtud, 
et TÜ Akadeemiline Naiskoor 
pole koor, mis laulab õllesum
meri laule, vaid keerukamat 
ja süvenemist eeldavat muu
sikat, muusikat suure algus
tähega.

Ootame kõiki kaastuden- 
geid ja ülikooli töötajaid 
täna ja homme toimuvatele 
juubelikontsertidele, et selles 
veenduda.

Skytte medali sai Riigikogu I aseesim ees Andres Lipstok
V a rje  S o o ta k

24. märtsil anti Skytte medal 
Riigikogu I aseesimehele 
Andres Lipstokile.

Rektor prof Jaak Aaviksoo 
rõhutas ajaloo muuseumis toi
munud Skytte päeval Andres 
Lipstoki teeneid nii rahandus- 
kui ka majandusministrina 
ja Riigikogu liikmena, kes 
on näidanud end TÜ kindla 
toetajana ülikooliga seondu
vate õiguslike ja majanduslike 
küsimuste lahendamisel.

Andres Lipstok ütles UTle, 
et töö, mille eest autasu anti, 
on tegelikult päris suure 
meeskonna koostöö. «Need 
inimesed on suuremal või

vähemal määral seotud üli
kooli või Tartuga ja peavad 
Tartu Ülikoolist väga lugu.» 
Andres Lipstok märkis, et ta 
püüab edaspidigi Tartu Üli
kooli probleemide lahendami
se eest seista. «Tartu Ülikool 
on minu ülikool ja miks ma ei 
peaks oma kooli aitama.»

Andres Lipstok lõpetas Tar
tu Ülikooli rahanduse ja kre
diidi eriala 1980. «Minu õppe
jõud olid Raimund Hagelberg, 
Elvi Uist, Vambola Raudsepp 
jpt, kellelt sain väga tugeva 
majandushariduse,» ütles 
Andres Lipstok.

Skytte medali annab ülikool 
riigi- või ühiskonnategelasele, 
kes on autasustamisele eel

nenud aastate jooksul kõige 
enam kaasa aidanud Tartu 
Ülikooli ja Eesti kõrghariduse 
arengule.

Skytte medali on pälvinud 
Mart Laar, Marju Lauristin, 
Mihkel Pärnoja, Lennart Meri, 
Andrus Ansip, Jüri Raidla 
ning suursaadikud Katarina 
Brodin (Rootsi), Jacques 
Faure (Prantsusmaa), Kai Lie 
(Norra) ja Sven Roed Nielsen 
(Taani).

Johan Skytte oli Rootsi 
ühiskonna- ja riigitegelane, 
kelle initsiatiivil asutati 1632. 
aastal Academia Gustaviana. 
TÜ esimese kantsleri Johan 
Skytte päeva tähistatakse 
1995. aastast.

Andres Lipstok (vasakul), rektor Jaak Aaviksoo ja  akadee
miline sekretär Ivar-Igor Saarniit. a iv a r  v i in a la s

Täna hommikupoolikul ala
nud TÜ nõukogu istungil on 
kavas kinnitada siseauditi
2004. a koondaruanne ning
2005. a plaan.

Istungil on kavas teha 
muudatusi TÜ põhikirjas ning 
õppejõudude ja teadustööta
jate ametijuhendites, ameti- 
nõuetes ja valimiseeskirjades 
ning residentuuri vastuvõtmi
se ja väljaarvamise korras.

Võrdleva poliitika professo
riks kandideerib politoloogia 
osakonna teadur, PhD Vello 
Andres Pettai.

TÜ muuseumide juhatuse 
esimehe kandidaat on ajaloo 
muuseumi direktori kt, mag 
Reet Mägi.

Sotsiaalteaduskonna nõu
kogu on esitanud nõukogule 
ettepaneku nimetada sotsio
loogia teooria ja ajaloo õppe
tool sotsioloogia õppetooliks.

Peahoones saab  
näha spikrinäitust
Täna kell 14 avatakse peahoo
ne ruumis 211 spikrinäitus.

Näituse koostaja, magist
rant Madli Paju sõnul on välja 
pandud nii 1960ndate meetri- 
pikkuseid paberrulle kui ka 
imetillukesi kleepsukesi vii
mastest aastatest.

«Iga külastaja võib näitust 
täiendada ka enda või oma 
vanemate spikritega. Samu
ti on oodatud kirjapandud 
mälestused spikerdamisest.»

O N L I  N E - K Ü  S U L U S

Kas käid ülikooli 
muuseumides näitustel?

Ei käi 
36%

\  /  Raamatu- J
\  °\° /  k o g u s /  a ja lo o  /

V /  /  /  m u u s e u m is  // 27% y

Vastajaid: 143

Uus küsimus:
Kas teie teadustööd 

finantseeritakse piisavalt? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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U U D I S E D

TÜ tunnustab
Ülikooli väikese medali ja 
tänukirjaga autasustati pika
ajalise koostöö eest ülikoolis 
biokeemia instituudi dotsenti 
Tiiu Vihalemma.

Kauaaegse kohusetundliku 
töö eest pälvis väikese medali 
ja tänukirja üldosakonna pos- 
tisekretär Urve Nahkur.

Pikaajalise kohusetundliku 
töö eest tunnustati tänu
kirjaga arstiteaduskonna 
endist dotsenti Uudo Reinot, 
orgaanilise ja  bioorgaanilise 
instituudi teadurit Gerda-Jo- 
hanna Raidaru ja raam atu
koguhoidjat Maire Türni.

EITSA 
stipendiumid
Eesti Infotehnoloogia Sihtasu
tus (EITSA) kuulutas Tiigriüli- 
kooli programmi raames välja 
konkursi info- ja kommuni
katsioonitehnoloogia (IKT) 
rakendamiseks ning IKT-alase 
hariduse toetamiseks. Kon
kursside toetusfond on 2,5 
miljonit krooni.

Riikliku IKT kõrghariduse 
toetusprogrammi Tiigriüli- 
kool eesmärk on toetada nii 
IKT infrastruktuuri välja
arendamist kõrgkoolides kui 
ka IKT valdkonna õppejõud- 
konna ja kraadiõppe infra
struktuuri arengut.

Tiigriülikooli programmi 
rahastatakse sel aastal riigi
eelarvest 15,4 miljoni krooni 
ulatuses.

Info: tel 628 5800, Katrin. 
Pink@eitsa.ee, www.eitsa.ee/ 
tiigriylikool.

Looduskaitseringil 
on 47. aastapäev
2. aprillil kell 12 algab botaa
nikaaia seminariruumis Lai 
38/40 Tartu üliõpilaste loo
duskaitseringi 47. aastapäeva 
üritus.

Ringi president teeb üle
vaate möödunud aastast. 
Ringi ajaloost räägivad Heino 
ja Peep Mardiste, Ivar Puura 
kõneleb Darwini vaimust, 
Tšiilist Pille Mänd ja Jüri-Ott 
Salm ning metsakaitserinde 
uudiseid tutvustab Jaan Pärn.

Võetakse vastu uusi liikmeid ja 
valitakse president. Kell 16 külas
tatakse ringi uusi ruume ning kell
19 jätkub pidu Eesti Loodusuuri
jate Seltsis (Struwe 2).

Venem aa-poliitika  
teem aline debatt
29. märtsil toimus raamatu
kogus Eesti Venemaa-poliitika 
teemaline debatt, mida juhtis 
politoloogia osakonna õppe
jõud Rein Toomla.

Parlamendiparteide esin
dajad Peeter Tulviste (pil
dil), Küllo Arjakas, Toomas 
Alatalu, Rein Lang, Marko 
Mihkelsonja Jarno Laur arut
lesid Moskvas 9. mail toimuvat 
üritust, Eesti-Vene piirilepet jt 
päevakajalisi küsimusi.

Debati korraldasid polito
loogia osakond ja rahvusva
heliste suhete ring.

A R V A M U S

Teadlased Tiit Pärnik, David Walker, Olav Keerberg ja  Ülo Niinemets fotosünteesi kong
ressil Austraalias. e r a k o g u

Aur läheb vormidele
U lo N iin e m e ts
TÜ taimefüsioloogia 
vanemteadur

O la v  K e e rb e rg
EPMÜ taimefüsioloogia 
osakonna juhataja

Vabariigi taastamisest 
saadik on kõik poliitikud 
möönnud, et Eesti vajab 
rohkem teadust, rohkem in
vesteeringuid teadusesse.

Kui 1992-1999 suurenes 
igal aastal teaduse eelarve 
vähemalt numbriliselt ja 
teadlaste hulgas valitses op
timism, siis pöörangulisteks 
olid aastad 1999, 2000, 2003 
ja 2005.

Kurikuulsal Kallase säästu- 
eelarve aastal 1999/2000 
tabasid lõiked teaduse rahas
tamist vasakult ja paremalt 
ning edasine kasvutempo 
muutus tunduvalt aeglase
maks riigieelarve üldisest 
kasvutempost.

Paljude teadlaste jaoks pol
nud küsimus niivõrd rahas -  
eelnevalt oli üle elatud väga 
kitsaid aegu, kus polnud ka 
võimalik näiteks printeripa- 
berit osta või bussiga Tartust 
Tallinna sõita. Üleüldine nördi
mus tulenes viisist, kuidas fi
nantseeringuid läbi kriipsutati.

Teaduse rahastamise ja 
arengu praeguse takerdumise 
peapõhjused on just säästu- 
eelarves. Poliitikud ütlevad, 
et Eesti riiklik panus teadu
sesse on piisav ja puudu on 
ainult ettevõtete panus, mis 
arenenud riikides on võrrel
dav riigi panusega. Meie 
väidame, et nendest miljardi
test, mis säästueelarve jättis 
ettevõtete kätte, ei voolanud 
mitte midagi nimetamis
väärset tagasi teadusesse. 
Kui Itaalias finantseerib pank 
fundamentaalteadust, sest nii 
maksab ta vähem maksu, siis 
ausalt, miks ta peaks seda 
Eestis tegema?

Parandamata viga

Kidura rahastamise taus
tal paranes pidevalt teaduse 
hindamissüsteem, kaasati 
rahvusvahelisi eksperte, 
detailsemalt ja õiglasemalt 
hakati hindama iga töörühma 
konkreetset panust Eesti ja 
maailma teadusesse. «Omas 
mahlas küpsevate», vähese 
rahvusvahelise kõlapinnaga 
töörühmadele eraldatavate 
finantseeringute osakaal

Muinasjuttu teaduse investeeringute kahe
kordistumisest loeme iga valimise eel.

kahanes kuni aastani 2003. 
Siis ei saanud vähe kogenud 
haridusminister vastu rektori
te survele ning tekitas töö tu 
lemuslikkuse alusel toimivas 
süsteemis korraliku segaduse. 
Telefoniõiguse alusel sõideti 
üle teaduskompetentsi nõu
kogu (TKN) ettepanekutest 
ning võeti raha kõigilt edu
katelt sihtfinantseeritavatelt 
(SF) teemadelt ning anti see 
mitmetele mittekvalifitseeru- 
nud projektidele. Tookordset 
viga pole praeguseni lõplikult 
suudetud siluda.

Muutuv aruandlus

Teaduse finantseerimisel 
on toimunud pidevalt väikse
maid reforme ning kosmeeti
lisi muutusi. Eranditult igal 
aastal on muutunud Eesti 
Teadusfondi (ETF) ja SFi taot
luste ning aruannete vormid, 
tekitades hämmingut.

Ka vorme, oma tööd 
põhjendavat aruandlust, on 
pidevalt juurde tulnud. Nii 
veedab praegu iga grupijuht ja 
grandihoidja oma tööaastast 
nädalaid täites vorme. Varem 
oli bürokraatiaga sammupi- 
damisel teatud lootus saada 
edukalt kulgenud töö korral 
grupile juurde lisafinantsee- 
ringuid.

2005. a sihtfinantseeri
mine oli aga murranguline. 
Kui eelnenud aastail suure
nes iga nn edukaks peetud 
teema, pidamaks sammu 
inflatsiooniga, siis 2005 oli 
teistest erinev. Pooled kõigist 
sihtfinantseeritavatest tee
madest said hinde «kaks», st 
finantseering jäeti 2004. a ta
semele. SFi juhendmaterjalid 
ütlesid küll selgelt, et edukate 
teemade finantseerimist suu
rendatakse, kuid tegelikult 
tulemusi ei hinnatud. Kasu
tusele võeti hoopis formaalne 
finantseerimismudel, mis ar
vestas ainult teemaga tööta
vate inimeste üldarvu.

Äsja välja töötatud finant- 
seerimisvalemi järgi osutusid 
osa aastaid edukalt töötanud 
ja iga aasta mõne protsen
di võrra kasvanud teemad 
paugupealt «ülefinantseeri- 
tuteks». Samas olid mitte
produktiivselt, aastaid lisafi- 
nantseeringutest und näinud

teemad «alafinantseeritud». 
Nagu TKN oma märgukirjas 
möönab, tulenes see «avas
tus» osaliselt puudulikest 
andmebaasidest, mistõttu nn 
uus finantseerimismudel oli 
ekslik. Kui see nii oli, miks siis 
ei võinud jätkata korrektsete 
andmetega, kuni vead andme
baasides on parandatud?

Me kiidame igati heaks 
püüded vähendada teaduse 
finantseerimisel bürokraatiat, 
kuid leiame ka, et praegune 
viis seda vähendada pole 
õigustatud. Alternatiivina 
pakume välja finantseerida 
töörühmi vastavalt nende 
panusele Eesti ja maailma 
teadusesse. Selle mõõduks on 
publitseeritud töö rahvusva
helise levikuga väljaandes.

Me pole igatahes veendu
nud, et sammud kvaliteedilt 
standardteaduriteni on õi
gustatud, eriti kui lõppkokku
võttes viib see edukalt kulge
nud teemade väljasuremiseni.

Üldine alafinantseeritus

Tegelik probleem Eesti teadu
ses pole loomulikult mitte see, 
et eri töörühmad on ala- või 
ülefinantseeritud. Kogu Eesti 
teadus on alafinantseeritud 
ning pole jätkusuutlik. Hetkel 
on ELi keskmine investeering 
teadusesse 1,9% SKPst ning 
Eesti on oma 0,7-0,8%-lise fi
nantseeringuga viimaste seas.

2010. aastaks peaks vasta
valt Lissaboni lepetele olema 
ELi keskmine 3%. Meediast 
loeme kogu aeg riigi meetme
test, mis aitavad meil jõuda 
tõotatud maale. Nii Laar, 
Kallas kui ka Parts on öelnud, 
et nüüd kohe kahekordistame 
neid investeeringuid. 2005. a 
riigieelarve kasvas 11%, ETFi 
eelarve kasvas 4% ja SFi 
minev summa 7%. Sellises 
tempos jõuame kahekordse 
kasvuni absoluutnumbrites 
15 aastaga. Muinasjuttu 
kahekordsest kasvust loeme 
valimiste eel, vahepealsel 
ajal on seevastu iga-aastaste 
meie poolt täidetavate ja 
lõppkokkuvõttes mitte midagi 
määravate vormide hulk ka
hekordistunud.

Täispikka artiklit loe ja kom
menteeri: www.ut.ee/ajaleht

Rektor Jaak Aaviksoo 
valiti EUA juhatusse
A ija  S akova

31. märtsil Glasgows toi
munud Euroopa Ülikoolide 
Assotsiatsiooni (EUA) üld
kogul valiti taas rektor Jaak 
Aaviksoo EUA juhatusse.

29. märtsist 3. aprillini 
võtab Aaviksoo Glasgows osa 
EUA üldkogust ja konverent
sist «Strong Universities for 
Europe», millel osaleb üle 
600 ülikooli ja rektorite nõu
kogude esindaja.

EUA üldkogul valiti järgne
vaks viieks aastaks uus presi
dent ja juhatus.

EUA uueks presidendiks 
sai Viini Ülikooli rektor prof 
Georg Winckler. Juhatus
se valiti peale TÜ rektori 
Jaak Aaviksoo veel London 
Metropolitan University en
dine rektor ja president prof

Roderick Floud, Berliini Vaba 
Ülikooli endine rektor prof 
Peter Gaehtgens, Lausanne’i 
Ülikooli rektor prof Jean- 
Marc Rapp, Istanbuli Tehni
kaülikooli endine rektor prof 
Gülsün Saglamer, Karlstadi 
Ülikooli rektor prof Christina 
Ullenius, Twente Ülikooli 
endine rektor prof Frans Van 
Vught ja Universite Libre de 
Bruxelles’i rektor prof Pierre 
de Maret.

Aaviksoo kuulus ka EUA 8- 
liikmelise juhatuse esimesse 
koosseisu (2001-2005).

EUA on peamine Euroo
pa kõrgkoole ning rektorite 
konverentse ühendav katus
organisatsioon ning sellisena 
mõjukaim kõrgharidussektori 
eestkõneleja Euroopa tasan
dil. EUAsse kuulub 759 liiget 
45 riigist.

Kolmas akadeemiline 
füüsikaolümpiaad TÜs
V iire  S epp
teaduskooli direktor

21. märtsil võitsid akadee
milise füüsikaolümpiaadi 
füüsikaosakonna 4. a üli
õpilane Alar Ainla ja 2. a 
üliõpilane Mihkel Kree.

Mõlemad pälvisid 2000- 
kroonise preemia. II auhinna 
(900 kr) sai 4. a füüsikaüli- 
õpilane Endel Soolo ja III

auhinna (500 kr) 2. a füüsika- 
üliõpilane Mihkel Rähn.

Žürii (esimees Peeter Saari, 
Jaak Kikas, Jaan Kalda, Matti 
Laan, Kristjan Leiger ja Madis 
Noppel) määras ka 200-kroo- 
nised ergutusauhinnad. Need 
said matemaatikateaduskon
na 1. a üliõpilane Oleg Košik, 
füüsika 1. a üliõpilane Riho 
Taba ja materjaliteaduse 4. a 
üliõpilane Urmo Visk.

Tulekul Eesti filosoofia 
esimene aastakonverents
26.-28. maini korraldavad 
filosoofia osakond ja eeti- 
kakeskus esimese Eesti 
filosoofia aastakonverentsi 
«Filosoofia võimus ja või- 
mutus».

Avakõnelejaks on kutsutud 
Soome Filosoofia Seltsi esi
mees, Helsingi Ülikooli rektor 
prof Ilkka Niiniluoto.

Kavas on filosoofia ajaloo, 
praktilise filosoofia, teadus
filosoofia ja teoreetilise filo
soofia sektsioonid.

Ettekannete teesid (kuni 1

lk) saata 21. aprilliks.
Doktorantidel palutakse 

näituse jaoks kujundada oma 
doktoritöö projekti tutvustav 
poster (A3) ja toimetada see 
eetikakeskusesse hiljemalt 23. 
maiks.

Kõigil, kes sooviksid panna 
näitusele oma filosoofiaala- 
seid töid, tuua need eetika
keskusesse 26. maiks.

Osavõtuks registreeruda 5. 
maiks.

Info: tel 737 5427, Aire. 
Vaher@ut.ee, www.ut.ee/flfi.

Raamatu koostaja Raik-Hiio Mikelsaar (ees keskel) koos tõlki
jate jt raamatu väljaandmisele kaasaaidanutega. v a r je  s o o t a k

Ilmus raamat Tartu • •

Ülikooli asutamisürikust
28. märtsil esitleti ülikooli 
ajaloo muuseumis Tartu Üli
kooli asutamisürikut käsitle
vat raamatut.

Raamatu väljaandmislugu 
tutvustas selle koostaja Raik- 
Hiio Mikelsaar.

Ramatus on üriku kalligraa
filise teksti fotokoopia, tõlge 
eesti, rootsi, saksa, prantsuse, 
vene ja inglise keeles, välja
võte Friedrich Meniuse poolt

1632. a lõpul avaldatud inau- 
guratsiooni-jutustusest ja prof 
Helmut Piirimäe ajalooline 
kommentaar. Tekste tõlkisid 
Anne Lill, Irina Külmoja, 
Eda Tammelo jt. Kogumikku 
illustreerivad Gustav Adolfi 
ja Johan Skytte portreed ning 
ülikooli peahoone pildid.

Ajaloolisele ürikule kirjutas 
alla Rootsi kuningas Gustav II 
Adolf 30. juunil 1632.

mailto:Pink@eitsa.ee
http://www.eitsa.ee/
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:Vaher@ut.ee
http://www.ut.ee/flfi
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Superhapetest tabamatu neutriinoni
Intervjuu keemia ja  materjaliteaduse tippkeskuse juhi, akadeemik Ilmar Koppeliga

Akadeemik Ilmar Koppel pälvis Eesti Vabariigi teaduspree
mia 1998. ja  elutööpreemia 2005. aastal. v a r je  s o o t a k

V a rje  S o o ta k

Akadeemik Ilmar Koppel on 
üks väheseid Eesti Vaba
riigi teadlasi, kelle võrrand 
(Koppel-Palmi võrrand) on 
maailma keemiaõpikutes. 
Keemiaajalukku läheb kind
lasti ka uute ülitugevate 
superhapete ja -aluste välja
töötamine. Ja mitte ainult.

Teie pikaajalist teadus
tööd pärjati tänavu Eesti 
Vabariigi elutööpreem ia- 
ga. Mis v iis Teid keem ia  
juurde?

Mul oli Puurmani keskkoo
lis väga hea keemiaõpetaja 
Etna Nadel, kes oli tark, ener
giline ja sarmikas.

1958, kui keskkooli lõpeta
sin, käis riigis suur kemiseeri- 
mine. Kas nüüd sellest, aga tol 
suvel oli konkurss keemiaosa- 
konda 3 ,5-4  inimest kohale, 
mis ei ole meie osakonnas just 
tavapärane. Taustaks veel nii
palju, et Tartus on ju õppinud 
ja töötanud väga kuulsusrik
kaid keemikuid.

Keda nim etaksite?
1875 lõpetas Tartu Ülikooli 

Wilhelm Ostwald, ainuke 
TÜga seotud Nobeli preemia 
laureaat. Pärast lõpetamist 
töötas ta siin, aga kuna pro
fessori kohta polnud võimalik 
saada, läks tagasi sünnilinna 
Riiga ja sealt Saksamaale.

Siin on töötanud ruteeniumi 
avastaja Carl Claus, Hessi 
seaduse (termokeemia põhi
seadus) autor Hermann Hess, 
füüsikalis-keemilise analüüsi 
rajajaid Gustav Tammann jpt.

Aga lähim inevikust?
1950ndate algul tulid 

Eestisse Leningradi Ülikooli 
lõpetanud Viktor Palm, Karl 
Rebane, Tšeslav Luštšik jt. 
Palm sai Eestis esimesena 
Moskvast loa luua teadusliku 
uurimise probleemlabor. See 
oli 1958. a asutatud keemi
lise kineetika ja katalüüsi 
labor, mida juhatasin aastatel 
1976-1987.

Ja Teie sattusite prof Pal
mi juurde?

Esimene juhendaja oligi 
prof Palm. Tema juhenda
misel uurisin diplomitööks 
r e a k ts io o n im e h h a n is m e . 
Lõpetasin ülikooli orgaanilise 
keemikuna. Prof Palmi juhen
damisel valminud kandidaadi
töö oli füüsikalisest keemiast. 
Hiljem hakkas huvitama muu 
temaatika.

Mis oli doktoritöö teema?

1986 kaitsesin Moskvas 
doktoriväitekirja füüsikalise 
keemia ja keemilise füüsika 
piirimaadel, gaasifaasilistest 
happelis-aluselistest tasakaa
ludest ja sellega seonduvatest 
probleemidest.

Teid on paelunud seega  
m itm esugused keem ia  
uurim isobjektid?

Mulle on huvi pakkunud 
just interdistsiplinaarsed küsi
mused, näiteks eri keemia 
distsipliinid ja kokkupuute
punktid füüsikaga, mööda
minnes ka neutriinod jm.

Ma ei olegi oma erialal, 
st orgaanilise keemikuna, 
kellena ülikooli lõpetasin, 
töötanud. 1992 «muundusin» 
keemilise füüsika instituudi 
juhatajaks.

Mida olete uurinud?
Esimene tegevus, mis on 

mingi jälge jätnud, on sol- 
vendi (lahusti, reaktsiooni- 
keskkonna) mõju uurimine 
selles kulgevatele keemilistele 
protsessidele, ka ainete spekt- 
raalomadustele jne.

Näiteks võib kasvõi inimest 
mõjutavaid mitmesuguseid 
ühiskondlikke mõjusid -  üldi
ne õhkkond riigis, seadused, 
töökaaslased jne -  nimetada 
üldisteks, mittespetsiifilisteks 
mõjudeks, sest need ei ole 
suunatud ühele konkreetsele 
objektile (inimesele). Aga ini
mest mõjutavad ka kontaktid 
pere, sõpradega jne, mis on 
juba konkreetselt suunatud 
mõjud. Nii võib öelda, et ka 
näiteks solventides ehk lahus
tites, kus toimuvad reaktsioo
nid, mõjutavad mõned näita
jad reaktsiooni kiirust, suun
da jne. Ja nagu ühiskonnas, 
on lahustiteski spetsiifilised 
kontaktid, kuidas mingi ioon 
või molekul midagi mõjutab.

M aailma füüsikalise or
gaan ilise  keem ia õpikute 
raudvarasse kuulub Kop
pel-Palm i võrrand.

Kandidaaditöö edasiarendu
sena tuletasimegi 1960ndate 
lõpul võrrandi. See võimaldab 
solvatatsiooninähtuste või 
keskkonnas toimuvate reakt
sioonide puhul, ka keskkonnas 
lahustuvate ainete värvuse 
määramisel, kvantitatiivselt 
kirjeldada, missuguses ulatu
ses ja suunas ja kui kiiresti 
reaktsioonid kulgevad, mis
sugune värvus on konkreetsel 
värvainel jne.

Seejärel hakkasid Teid 
huvitam a happelis-alu- 
selised  tasakaalud.

Doktoritöös uurisin valda
valt gaasifaasilisi happelis- 
aluselisi tasakaale, mis toi
mub tingimustes, kus lahusti 
molekulid hoopiski puuduvad 
ja reagentide endi omadused 
on solvendi molekulide poolt 
«häirimata» ehk tulevad esile 
nn ehedal kujul.

Siis tu li superhapete ja  
superaluste disain .

See on ühelt poolt teekond 
täiesti tundmatusse maailma, 
kus püütakse disainida väga 
tugevaid happeid ja aluseid 
ning kombata nende võima
liku tugevuse «kasvupiire». 
Kõlab võib-olla õudselt ja 
uskumatult, kuid happed, mis

V a rje  S o o ta k

18. märtsi õhtupoolikul avas 
arheoloogiaprof Valter Lang 
ülikooli ajaloo muuseumi 
näituste saalis arheoloogia- 
näituse «Maapõue peitunud 
saladused».

Väljapaneku materjalid an
navad ülevaate Tartu Ülikoolis 
arheoloogia õpetamisest ja 
teaduslikust uurimistööst. Sa
muti on näha mitmesuguseid 
huvitavaid arheoloogilisi leide.

Prof Langi sõnul avati ar
heoloogia õppetool 85 aastat 
tagasi. Muinasleidude ja 
esiajaloo uurimisega tegeldi 
aga juba 19. sajandist alates. 
Kolme sajandi jooksul on

on 80 suurusjärku (10 kahek
sakümne nulliga) tugevamad 
kui vana hea väävelhape, po
legi erilise fantaasia vili.

Ja samas on kogu sellel 
«kasvupiiride» otsimise
mängul taga tegelik huvi -  
luua oluliselt paremaid 
materjale kõrgefektiivsete 
elektrokeemiliste jõuallikate 
(liitiumioonpatareid mobii- 
lides, kütuseelemendid jne), 
stereoselektiivsete, regene- 
reerivate, keskkonna- ja niis- 
kusesõbralike katalüsaatorite 
jms jaoks.

Teid p eetakse üheks 
enim  tsiteeritavaks Eesti 
teadlaseks.

praeguse arheoloogia kabineti 
fondidesse kogunenud mitme
sugust leiumaterjali. «Leiuai- 
nese kogumise põhimõte on, 
et kõik ülikooli arheoloogide 
kaevatud leiud jääksid Tartus
se, välja arvatud need muis
tised, mille varasemad leiud 
asuvad mujal. Suvel kaevame, 
talvel puhastame ja analüüsi
me,» selgitas prof Lang.

Muuseumi projektijuhile 
Urmet Paloveerile, kes eel
misel aastal ajaloo osakonna 
lõpetas, oli see esimene näi
tuse koostamine. «Minu jaoks 
oli näituse tegemise protsess 
väga põnev, samuti planee
rimine, koostöö ülikooli ar
heoloogidega, eksponaatide

I L M A R  K O P P E L  
( S Ü N D  1 9 4 0 )

1963 -  TÜ keemiaosakond 
cum laude 

1969 -  keemiakandidaat 
1986 -  keemiadoktor 
1960. aastast töötab TÜs, 

1976-1987 keemilise ki
neetika ja katalüüsi labori 
juhataja 

1987-1992 analüütilise kee
mia kateedri juhataja 

1990 -  professorikutse
1992-2005 keemilise füüsika 

instituudi juhataja, analüü
tilise keemia prof 

1974 -  USA Keemiaseltsi 
liige

2002. aastast keemia ja ma
terjaliteaduse tippkeskuse 
juhataja

2004. aastast Eesti TA 
bioloogia, geoloogia ja 
keemia osakonna juhataja 

1993 -  Eesti TA akadeemik
1996 -  Inglise Kuningliku 

Keemiaseltsi fellow 
1998 -  Eesti Vabariigi tea

duspreemia

Olen avaldanud üle 250 tea- 
dusartikli ja viis monograa
fiat. Neid on tõesti tsiteeritud 
üle 3000 korra.

Järelkasv?
Olen juhendanud 13 dokto

ritööd. Järelkasvu väga head 
näited on praegu vist Eesti noo
rim (32-aastane) prof Ivo Leito 
ja dekaan prof Peeter Burk.

Mis praegu käsil on?
Käsil on üsna mitu pro

jekti, mitu artiklit. Üheks 
viimase aja «lemmiklapseks» 
on kujunenud koostöös 
Breemeni Ülikooliga uudsete 
mittetsütotoksiliste orgaani
liste (see vastab juba täiesti 
diplomijärgsele erialale!), 
fosfaseenidel baseeruvate, 
superaluste disain, süntees 
ja omaduste uurimine ning 
potentsiaalsete rakenduste 
otsimine.

Samuti jätkub senini 
väga edukas olnud projekt 
happelis-aluseliste tasakaalu
de (sh superaluste ja -hapete 
osalusel) uurimisest vähepo- 
laarsetes (näiteks heptaan) ja 
polaarsetes mittevesilahustes.

Saite jaanuaris 65, järeli
kult korralise professori
na enam  töötada ei saa.

Olen erakorraline professor. 
Tippkeskuse juhatamine pole 
seotud vanusetsensusega.

Täispikk intervjuu: 
www. ut. ee/ajaleht

valimine,» märkis Paloveer.
Ta juhtis näitusel tähele

panu ka väikesele «muististe 
leiukohale». Noortel arheo- 
loogiahuvilistel on liivakastis 
võimalik ise mõned potikillud 
jm välja kaevata.

Põhikooli ja gümnaasiu
mi õpilased saavad osaleda 
arheoloogiat tutvustavas 
muuseumitunnis. Selleks tu 
leb eelnevalt end muuseumis 
kirja panna.

Väike arheoloogianäitus 
jääb avatuks 30. septembrini. 
Prof Valter Langi sõnul on 
sügisel arheoloogia õpetamise 
85. aastapäeva puhul kavas 
välja anda ka Eesti arheoloo
gia ajalugu tutvustav raamat.

U U D I S E D

Algab fotokonkurss 
tudengielust
Võta fotokas kaenlasse ja 
lenda linna peale, ühikasse, 
loengusaali või külla oma tu
dengist semule.

Pildista seda, mis sinu ar
vates on tudengipärane, käib 
ülikoolis õppimise juurde ja 
on iseloomulik just Tartu tu
dengielule.

Võid oma pildid teha nii 
mustvalgelt, värviliselt kui 
ka kasutada erinevaid foto
tehnikaid.

Konkursile laekunud foto
dest avatakse 10. mail näitus 
Raatuse ühiselamu fuajees.

Too oma pildid hiljemalt
5. maiks Raatuse ühisela
mu valvelauda (Raatuse 22) 
või saada need aadressil: 
info@korraldaja.ee.

Fotodele märgi kindlasti 
oma nimi, kontaktandmed ja 
foto pealkiri.

Osale fotokonkursil ja 
võida kopsakas kinkekaart 
PhotoPointilt!

Parimad fotod avaldatakse 
Universitas Tartuensises.

«Mahetoit kui 
tervise varaait»
7. aprillil kl 16.15 kõneleb 
ajaloo muuseumi teeõhtul 
EPMÜ taimekaitse prof Anne 
Luik teemal «Mahetoit kui 
tervise varaait» (mahetoidu 
eelised, mahetootmise loodus
sõbralikkus ja pestitsiidide, 
antibiootikumide ja kasvuhor
moonide jääkidena peituvad 
ohud tavatoidus, geneetiliselt 
muundatud toiduga kaasne
vad riskid).

Üritus toimub muuseumi 
populaarteaduslike teeõhtute 
sarjas «Huvitavat teadusest 
ja elust».

Konverents F. J. 
W iedemannist
Täna kell 11 algab Eesti Tea
duste Akadeemias konverents 
«Ferdinand Johann Wiede- 
mann 200».

TÜ emeriitprof akad Huno 
Rätsep peab ettekande «Wie
demanni fenomen», prof Karl 
Pajusalu teema on «F. J. Wie
demanni eesti keele gramma
tikad».

EKI direktor dr Urmas 
Sutrop kõneleb F. J. Wiede
manni eesti-saksa sõnaraa
matust.

TÜ erakorraline prof, akad 
Arvo Krikmann peab ettekan
de «F. J. Wiedemann rahva
luule lühivormide avaldajana 
ja uurijana».

Külalisesineja prof Eberhard 
Winkler räägib Wiedemannist 
kui läänemeresoome keelte 
uurijast ja emeriitprof Alho 
Alhoniemi Wiedemannist 
m arija  ersa keelte uurijana.

Doktorant Nikolai Kuznet
sov kõneleb Wiedemannist 
permi keelte uurijana.

A LM A  A N D E K D O O T

Rapuntsel 
paneb tähele
Tulen ühel hommikul peahoo
nesse ja näen: Kärbes sumiseb 
auditooriumi aknal.

Ütlen talle: «Mis sa siin 
sumised? See ei ole sinu koht. 
Mine ära!»

Tema ütleb mulle: «Ei, 
Rapuntsel, ma ei lähe ära. 
Auditooriumis on ju ikka nii 
olnud, et kõik on vait, aga üks 
sumiseb.»

Ajalehest «TRÜ»
2. apr, 1971.

UT toimetus ootab tudenginalju 
aadressil: ajaleht@ut.ee.

Maapõue saladused Toomemäel

Näituse koostaja Urmet Paloveer näitab liivakasti, kust 
lapsed saavad «arheoloogilisi leide» otsida. v a r je  s o o t a k

mailto:info@korraldaja.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
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Õ N N IT L E M E

Dots Lembi Tamm 60
26. märtsil tähistas oma 60. 
sünnipäeva füüsikalise keemia 
instituudi anorgaanilise kee
mia õppetooli dotsent Lembi 
Tamm.

Lembi Tamme tunneb Eesti 
laiem avalikkus kui riikliku 
ainekava keemia üldhariduse 
kontseptsiooni ühte välja
töötajat, kooliõpikute autorit 
ja keemia riigieksamikomisjo
ni esimeest.

Lembi Tamm lõpetas 
1968 TÜ keemiaosakonna 
ning kuus aastat hiljem 
kaitses ta keemiakandidaa- 
di kraadi elektrokeemia 
kitsamal erialal. Tudengi
põlves südamelähedaseks 
kujunenud elektrokeemiliste 
protsesside kineetika ja 
adsorptsiooninähtused nik- 
kelelektroodidel on jäänud 
tema salaarmastuseks täna
päevani.

Viimastel aastatel on Lembi 
Tamm olnud hõivatud üldise 
ja anorgaanilise keemia õpe
tamisega erinevate erialade 
üliõpilastele. Ta on entu
siastlik lektor ja hinnatud 
õppejõud ning üritab keemia- 
saladused selgeks teha kõigi
le, kes selle vastu ka ise huvi 
tunnevad.

Koos kolleegidega on ta osa
lenud paljude keemiaõpikute 
ja inglise-eesti-vene keemia 
sõnaraamatu koostamisel.

Elektrokeemiliste mõõtmis
te läbiviimisel omandatud ja

edasiarendatud korrektsus, 
analüüsi- ja otsustusvõime 
iseloomustavad Lembi Tamme 
kui keemia riigieksamikomis
joni esimeest ning õppejõudu 
oma igapäevastes tegemistes.

Ta on andnud väga olulise 
panuse ka loodusteaduste 
jätkukestvaks arenguks Tartu 
Ülikoolis ja Eestis tervikuna. 
Juubilari vanem poeg Tarmo 
on kaitsnud doktorikraadi 
anorgaanilise keemia erialal 
ning noorem poeg Antti on 
mõne «valgusaasta» (et mitte 
öelda kukesammu) kaugusel 
doktorikraadist astrofüüsika 
kitsamal erialal.

Soovime Sulle tugevat ter
vist, uusi loomingulisi võite ja 
entusiasmi ettevõetu realisee
rimiseks!

Kolleegid
keemiaosakonnast

mest juubelit üldosakonna 
postisekretär Urve Nahkur.

Urve Nahkur on töötanud 
ülikoolis 27 aastat (aastatel 
1974-1983 ja taas alates 1983. 
aastast). Ta on olnud teadus
liku uurimistöö sektori labo
rant, insener õppeosakonnas, 
ökonomist plaani-finantsosa- 
konnas, sekretär-masinakirju- 
taja kaadriosakonnas.

Paljud teavad aga Urve 
Nahkurit aastaist 1995-2003, 
mil ta jagas ülikooli infot 
infosekretärina. Tema vas
tused olid alati kiired ja 
täpsed. Teades Urve pädevust, 
pöördutakse veel praegugi 
tema poole.

Urve Nahkuri kaudu jõua
vad ülikooli saabuvad aja

lehed, kirjad ja pakid õigesse 
postiboksi.

Õnnitleme kohusetund
likku ja täpset Urvet tema 
esimesel juubelil!

Kolleegid üldosakonnast

Õ N N IT L E M E

85

Herman Vahter, emeriitpro- 
fessor -  4. aprill

65

Marju Lauristin, korraline 
professor -  7. aprill 
Toomas Rodima, teadur -  7. 
aprill

60

Maire Tüm, raamatukogu
hoidja -  4. aprill 
Mare Nöps, laborant -  5. aprill 
Lehte Põder, sekretär -  5. aprill 
Gerda-Johanna Raidaru, 
teadur -  6. aprill

55

Oleg Andla, eelarve peaspet
sialist -  6. aprill 
Pilve Kängsepp, erakorraline 
lektor -  3. aprill

50

Ülle Reier, teadur -  4. aprill 

45

Selje Seeba, avatud ülikooli 
projektijuht -  7. aprill

40

Tiina Kuusik, osakonna juha
taja -  3. aprill 
Mari Pärn, õppekorralduse 
spetsialist -  6. aprill

30

Kstina Vallimäe, haldusdi
rektori vastutusala jurist -  5. 
aprill

25

Sven Kirsimäe, infosüstee
mide arenduse spetsialist -  2. 
aprill

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
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Tartu  Ü likool

Tartu Ülikool võtab 1. maist 2005 
kuni 30. aprillini 2007 tööle

Balti õpingute keskuse juhataja.
Balti õpingute keskus on sotsiaalteaduskonda kuuluv in
terdistsiplinaarne üksus, mille eesmärk on Eestit ja Lääne
mere piirkonda käsitleva võõrkeelse akadeemilise õppe- ja 
uurimistöö korraldamine ning arendamine.

Balti õpingute keskuse juhataha ülesanne on keskuse 
tegevuse korraldamine ja arendamine. Vastavalt keskuse 
statuudile valitakse juhataja TÜ koosseisuliste õppejõudu
de ja teadurite hulgast kaheks aastaks.

Edukal kandidaadil on:
• rahvusvahelistes akadeemilistes projektides osalemise 

kogemus
• administratiivtöö kogemus
• väga hea analüüsi-, algatus- ja korraldusvõime
• väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus
• väga hea võõrkeel (t)e oskus (sh inglise keel)

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus, elu
lookirjeldus ning essee keskuse arendamise kohta (kuni 2 
lk) hiljemalt 12. aprillil e-postiga või paberil TÜ persona- 
liosakonda (personal@ut.ee, ruum 302, Jakobi 4, 51014 
Tartu).
Täpsem info tel 737 6377 (prof Andres Kasekamp), 
andres.kasekamp@ut.ee või tel 737 5958 (Merelle 
Zeiger), merelle.zeiger@ut.ee.

S T I P E N D I U M

Rotalia fondi 2005/2006. 
õppeaasta stipendiumid

USAs Seattle’is asuv Rotalia Fond kuulutab välja stipendiu- 
mikonkursi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, 
EKA, EMA, EPMÜ) praegu statsionaarses õppevormis õppiva
tele 2. a põhiõppe üliõpilastele ja 1. a magistrantidele.
Kokku antakse 25 tuhandedollarilist stipendiumi, sh

• 16 Gerhard Treubergi/Ene Silla stipendiumi
• 4 Bruno ja Helge Laane nimelist stipendiumi
• 2 Enn Raidna stipendiumi
• 1 Mart Kase stipendium (linnaarhitektuur ja -planeerimine)
• 1 Thomas Tuling sen ja Thomas Tuling jun stipendium 

(muusika eriala)
• 1 Boris ja Asta Auksmanni stipendium

Stipendiumi on võimalik taotleda üks kord õpingute vältel. 
Tingimused ning sooviavalduse vorm: www.rotalia.ee/ 
rotalia_fond või tellida posti teel allpool olevalt aadressilt. 
Taotlused saata või tuua hiljemalt 30. aprilliks Rotalia Fondi 
stipendiumide komitee sekretärile Sirje Margile Ülikooli 18- 
207, 50090 Tartu.
Stipendiumisaajatele vastatakse 1. septembriks, nimed ava
likustatakse fondi veebilehel. Stipendiumitšekid antakse üle 
septembrikuus Tartus Rotalia majas toimuval aktusel.

Rotalia Fondi stipendiumide komitee 
Info: tel 737 5606, sirje.mark@ut.ee.

S T I P E N D I U M

Saksa Keskkonnafond toetab  
noorteadlaste keskkonnauuringuid

Saksa Keskkonnafond (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 
DBU) jagab stipendiume edukatele noorteadlastele enese
täienduseks Saksamaal. Toetatakse uuringuid, mis aitavad 
lahendada aktuaalseid keskkonnaprobleeme.

Stipendiaatidele võimaldatakse kuni 6-kuulist töötamist 
Saksa ettevõtetes, kõrgkoolides, ühingutes ja instituutides. 
Stipendiaadid tutvuvad DBU ülesannete, töö ja projektide
ga, osalevad üritustel, seminaridel, suvekoolis jne. Eesmärk 
on end täiendada ja luua oma eriala ekspertidega sidemeid.

Kõrgharidusega noori toetatakse kahel viisil:
• 6-kuulised stipendiumid alla 32-aastastele noorteadlastele, 

kellel on ülikooli lõpetamisest möödunud kuni 3 aastat;
• toetus Eesti ülikoolide doktorantidele pikemaajaliseks 

enesetäienduseks Saksamaal. Tingimuseks doktoritöö 
kaitsmine Eesti ülikooli juures.

Taotlemiseks tuleb esitada vastav ankeet koos nõutud lisa
dega. Eestis vahendab programmi Sihtasutus REC Estonia -  
Kesk- ja Ida-Euroopa regionaalse keskkonnakeskuse Eesti 
esindus.
Ankeet: www.recestonia.ee,info www.dbu.de.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuli. Konkursi tulemused 
avaldatakse hiljemalt novembris.

Taotlused ja küsimused esitada: SA REC Estonia Rävala 8 
C-506 10143 Tallinn. Tel/faks 646 1423, info@recestonia.ee

TEATED
Tartu Ülikool osaleb: 1. aprillil 
Pärnumaa noorte infomessil, 
TÜ infotunnis Saaremaa õpi
lastele, 2. aprillil haridusalasel 
infolaadal «Abiturient 2005» Tal
linnas, 8. aprillil Põlva maakonna 
noorte infomessil «Ise 2005» 
(www.hot.ee/ise2005).
2. aprillil kl 10 korraldab ülikool 
lingivistikaolümpiaadi piirkond
liku vooru Saaremaa Ühis
gümnaasiumis.
7. aprillil kl 12 toimub ph aud 102 
infotund Eesti magistrantide ja 
doktorantide välisõpingute rahas
tamise võimalustest. Osalema 
oodatakse kõiki TÜ magistrante, 
doktorante ja noori õppejõude, 
teadlasi.
Antakse ülevaade olemasolevatest 
programmidest, muudatustest 
tingimustes ja varasemate aastate 
kogemusest. Samuti saab nõu 
eduka taotluse koostamiseks, mo- 
tivatsioonikirjade kirjutamiseks jne. 
Info: Kristel Siilak, tel 699 6490, 
kristel@archimedes.ee.

LOENGUD
4. aprillil kl 16 toimub B io- 
meedikumi aud 1006 molekulaar
se ja kliinilise meditsiini keskuse 
aprillikuine seminar. Esineja on 
prof Pärt Peterson «DNMT3L: 
DNA metüültransferaas, mis vas
tutab genoomse imprintingu eest». 
Järgneb kohvilaud. Oodatud on 
kõik huvilised!

SEMINAR
8. aprillil kl 11-17 korraldab TÜ 
õppekava arenduskeskus ph 
aud 028 põhikooli ajalooõpetuse 
tulevikuperspektiive käsitleva 
arutelu. Pärast ettekandeid 
järgnevad rühmatöö ja arutelu. 
Kõik huvilised on oodatud. Info: 
Katrin Kello, tel 737 6125.

KURSUSED
4.-7. aprillini toimub vene ja 
slaavi filoloogia osakonnas 
erikursus «Aadlipesa müüt ja 
1836.-1914. a vene kirjandus»
(FLVE.03.268, 1 AP, A). Loeb 
Jagelloni Ülikooli (Krakov, Poo
la) prof Wasilij Szczukin. Algus 
4. aprillil kl 14-16 Näituse 2-207. 
Info: tel 737 6352.

6. aprillist 9. juunini toimub TÜ 
keelekeskuses inglise keele 
kursus TÜ õppejõududele, kes 
õpetavad või hakkavad õpeta
ma ingliskeelsete õppekavade 
raames (36 tundi). Lektorid: Eda 
Tammelo (akadeemiline inglise 
keel) ja James Larson (vestlus). 
Toimumine: K 16-18, alates 
6. aprillist Näituse 2-124 (Ja
mes Larson); N 16-18, alates 
21. aprillist Lossi 3-112 (Eda 
Tammelo). Kursus on TÜ õppe
jõududele tasuta. Info ja regist
reerimine tel 737 6356; e-post: 
marilii.adamson@ut.ee

KONTSERT

VANEMUISE 1 
KONTSERDIMAJAS

6. aprillil kl 19 esineb kammer
orkester Camerata Scotland, 
dirigent Christopher Adey.
Pilet 80 ja (50) kr.

AJALOO MUUSEUMIS
1. aprillil kl 19 esineb Osiris 
Piano Trio -  Ellen Corver (kla
ver), Gil Sharon (viiul) ja Larissa 
Groeneveld (tšello).
Piletid 60 ja 40 kr.

TÜ AULAS
2. aprillil kl 16 TÜ Akadeemilise 
Naiskoori juubelikontsert «Ood 
armastusele».
3. aprill kl 19 Tanel Joametsa 
klaverikontsert.

K A K A O O H T U  Õ P P E J Õ U D U D E  K L U B IS

1. aprillil kl 17 algab õppejõudude klubis (õppejõudude klu
bisse kuuluvad automaatselt kõik, kes õpetavad üliõpilasi, 
olenemata ametikohast ja kraadist) ülikooli vanas kohvikus 
järjekordne kakaoõhtu.
Sotsiaaltöö eriala 3. a üliõpilane Jüri Savi tutvustab semi
naritööd, milles käsitleb Euroopa, Aasia ja Ameerika Ühend
riikide ülikoolide õppejõudude vanusetsensuse olemasolu või 
selle puudumist.
Sotsioloogia 4. a üliõpilane Alla Soo refereerib uurimust, mis 
võrdleb välismaa ülikoolide õppetulemusi, kus on kehtesta
tud õppemaks ja kus mitte.

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

Sarah Kane «PUHAStatud»
Lutsu Teatrim ajas (Lutsu 2).

Lavastaja ja muusikaline kujundaja Kalev Kudu.
Etendused: 1. ja 2. aprillil kl 19.
Piletite eelmüük Lutsu Teatrimajas (Lutsu 2) E-R kl 10-16, 
info: 742 3800 ja TÜ Üliõpilasesinduses (Ülikooli 18b) E-R 
kl 10-17, info: 737 5400.
Piletid: 45/65 krooni, gruppidele (vähemalt 7 inimest) eel
müügist soodustused.

S T I P E N D I U M

Andreas ja  dr Elmerice Traksi 
stipendium 2005/2006. õppeaastal

Eesti Ameerika Fondi (USA) hallatavale stipendiumile võivad 
kandideerida TÜ arstiteaduskonna doktorandid, majan
dusteaduskonna ja sotsiaalteaduskonna poliitilis-riiklike 
erialade magistrandid ja doktorandid ning arstiteadus
konna geriaatria eriala residendid.
Stipendium on mõeldud õpinguteks või praktiseerimiseks 
USAs või Euroopa riikides.

Kandideerimiseks esitada:
• CV (koos kontaktandmete ja pangarekvisiitidega)
• väljavõte õpinguraamatust (kinnitatud dekanaadis)
• juhendaja soovitus
• stipendiumi kasutamise projekt (eelarve)
• vastuvõtva teadusasutuse nõusolek

16. maiks Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusesse (TÜ 
Raamatukogu, Struve 1-325. Keskus avatud E-N 13-16, tel 
742 7243, merlit@ut.ee).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, mo
tivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan oma teadmiste 
hilisemaks rakendamiseks Eestis, samuti aktiivsus üliõpilas
konnas ning ühiskondlik tegevus. Komisjon saadab parimate 
kandidaatide dokumendid lõpliku otsuse tegemiseks Eesti 
Ameerika Fondile New Yorki.

Urve Nahkur 50
30. märtsil tähistas oma esi-

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:personal@ut.ee
mailto:andres.kasekamp@ut.ee
mailto:merelle.zeiger@ut.ee
http://www.rotalia.ee/
mailto:sirje.mark@ut.ee
http://www.dbu.de
mailto:info@recestonia.ee
http://www.hot.ee/ise2005
mailto:kristel@archimedes.ee
mailto:marilii.adamson@ut.ee
mailto:merlit@ut.ee
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Uue ja vana magistrantuuri aasta
A ija  S akova

Selle aasta suvel ootab 
Tartu Ülikooli ees mõneti 
erakordne olukord, kuna 
toimub vastuvõtt kahte eri 
magistrantuuri.

1. juunist 27. juunini võe
takse dokumente vastu tea- 
dus- ja kutsemagistriõppesse 
ning 27. juunist 6. juulini 
uude 3+2 magistriõppesse. 
Esimesse toimub vastuvõtt 
viimast aastat ning teise esi
mest aastat.

Neil 4-aastase bakalau
reuseõppe lõpetanutel ning 
lõpetajatel, kes veel kindlasti 
tahaksid kahe aasta pärast 
saada teadusmagistri diplo
mit, tuleb oma magistripro- 
jekt esitada hiljemalt selle 
aasta juunis, sest edaspidi 
seda võimalust enam ei ole.

Sisseastumiseksam

Kui vanasse magistrantuuri 
astudes sai läbi magistri- 
projektiga, siis kolmeaastase 
bakalaureuseõppe lõpetaja 
peab enamiku erialade puhul 
valmistuma sisseastumisek
samiks. Peale sisseastumis
eksami läheb arvesse eelmise 
õppeastme või ka lihtsalt 
eeldusainete keskmine hin
ne. On aga ka erialasid, kus 
sisseastumiseksami asemel 
nõutakse jätkuvalt magistri
töö kavandit. Nii näiteks on 
mitme sotsiaalteaduskonna 
erialaga.

Suurel osal erialadest moo
dustab poole magistrantuuri 
kandideerimise punktisum
mast keskmine hinne ja teise 
poole sisseastumiseksam. 
Sisseastumiseksamite korda
misküsimused või täpsemad 
selgitused võib leida ülikooli 
koduleheküljelt.

Ebakindluse tunne

Olgugi et praeguseks on 
3+2 magistrantuuri vastu
võtutingimused ning -arvud 
kindlaks määratud ja soovi
jatele kättesaadavad, on TÜ

Vene keele ja  kirjanduse õpetajakoolituses õppivad Tatjana Korobova ja  Alesja Bavtovitš ei 
tahagi pärast pikki õpinguaastaid magistrantuuri astuda, olgugi et võimalus oleks, a i ja  s a k o v a

Üliõpilasesinduse avaliku 
poliitika spetsialisti Terje 
Herman-Tennosaare sõnul 
seni üliõpilaste hulgas val
davaks märksõnaks olnud 
teadmatus.

«Polnud teada, kui palju 
võetakse magistriõppesse 
vastu, millistel tingimustel 
jne. See tekitas ärevust nii 
3+2 kui ka 4+2 süsteemi 
järgi õppijais, sest on loomu
lik, et edasiõppimise otsuseid 
kaalutakse pikalt ja neiks ka 
valmistutakse pikalt,» selgitas 
Herman-Tennosaar.

Üliõpilased on tema sõnul 
pidevat muret tundnud 
selle üle, mis neist saab ja 
millised tingimused neile 
rakenduvad. Õigustatud on

Herman-Tennosaare sõnul ka 
mure nende pärast, kes edasi 
õppima ei pääse.

«Pole ju teada, milline 
saab olema kolmeaastase 
bakalaureuseõppe lõpetanu 
roll ja väljund tööturul. Nii 
on meilt gümnaasiumide 
õpilastega kohtumistel küsi
tud, kui võrdse kaaluga 3+2 
ja 4+2 diplomid siiski on ja 
mida nendega tööturul peale 
saab hakata,» lisas Herman- 
Tennosaar.

Piiratud kohtade arv

2002. aasta 15. märtsi 
UTs kirjutas õppeprorektori 
tollane abi Marvi Mikk, et 
bakalaureuseõppe eesmärk 
on laiapõhine baasharidus.

«Esimese kolme aasta järel 
on üliõpilane saavutanud 
mõningase valmisoleku töö
turu jaoks ning omades kõrg
haridust tõendavat diplomit, 
on tal soovi korral võimalik 
alustada iseseisvat karjääri,» 
kirjutas Mikk.

Enamikku oodatakse aga 
tema sõnul magistriõppesse, 
kus õpe on suunatud kitsamale 
erialale. Kui võrrelda 2002. a 
bakalaureuseõppe vastuvõtu- 
arve ning 2005. a magistri
õppe vastuvõtuarve, siis peab 
tõdema, et riigieelarvelisel 
õppekohal edasiõppimise või
malus on tagatud ligi pooltele 
tudengitele. Kui bakalaureu
seõppe vastuvõtu puhul on 
ülikool peaaegu täielikult üle

M A G I S T R I Õ P P E
V A S T U V Õ T T

• Teadus- või kutsemagistri
õppe vastuvõtt toimub eel
mise õppeastme tulemuste 
(akadeemilise õiendi) ja 
teaduskondades kehtes
tatud tingimuste põhjal. 
Dokumentide esitamine
1. juunist 27. juunini.

• 3+2 magistriõppesse 
võetakse vastu sisseastu
miseksamite tulemuste ja 
teaduskondades kehtes
tatud tingimuste põhjal. 
Dokumentide esitamine
27. juunist 6. juulini.

• Üliõpilaskandidaat, kes on 
lõpetanud teise kõrgkooli 
või kandideerib magistri
õppesse bakalaureuse
õppe kõrvalaine baasilt, 
peab taotlema varasemate 
õpingute vastavuse hinda
mist. Taotlusi võib esitada 
aasta ringi.

läinud lävendipõhisele vastu
võtule, siis nii magistriõppe 
riigieelarveliste kui ka riigi- 
eelarveväliste kohtade hulk 
on siiski piiratud.

Tegemata põhjalikku ja pai
kapidavat statistikat, võib väi
ta, et suuremal osal erialadest 
on vastuvõtu arv kahanenud 
peaaegu poole võrra. Samas 
on loomulikult erialasid, kus 
vahe on oluliselt väiksem või 
ka suurem. Viimaste näitena 
võiks tuua geenitehnoloogia 
eriala, kus 48st on jäänud 22, 
või kirjanduse ja rahvaluule 
eriala, kus 24st on saanud
10 (lisaks õpetajakoolituse 
kohad).

Üheselt väita ei saa, millest 
vahed 2002. a ja 2005. a 
vastuvõtu puhul tulenevad. 
Samuti ei ole ka veel selge 
see, kas kolmeaastane ba
kalaureuseõpe on aidanud 
kaasa õpingute õigeaegsele 
lõpetamisele, nagu avaldas 
Marvi Mikk lootust 2002. a 
vastuvõtu eel.

Ülikool tunnustab
TÜ aumärgi ja tänukirjaga 
autasustati 65. sünnipäeval 
kauaaegse tulemusliku töö 
eest füüsika-keemiateaduskon- 
na keemilise füüsika instituudi 
teadurit Toomas Rodimad.

Tartu Ülikooli aumärgi 
pälvis 55. sünnipäeval kaua
aegse tulemusliku töö eest 
ülikooli rahandusosakonna 
eelarve peaspetsialist Oleg 
Andla.

TÜ sõrmuse kavand
M a ilin  A asm äe
üliõpilasesinduse 
teabevaldkonna spetsialist

Alates esmaspäevast saab 
kahe nädala jooksul hääle
tada ülikooli sõrmuse ka
vandi poolt või vastu.

Valida saab kolme kavandi 
vahel, hääletustulemused sel
guvad 25. aprilliks.

Hääletada saab TÜ Üliõpi
lasesinduse koduleheküljel 
(www.tyye.ee), sõrmuste pilte 
on peale Interneti võimalik 
näha ka ülikooli peahoone 
klaaskapis.

Võidukavandi valimisel 
võetakse arvesse nii hääleta

nud inimeste, üliõpilasesindu
se kui ka ülikooli arvamust.

Sõrmust saab hakata telli
ma alates 25. aprillist, telli
mise üritame teha võrdlemisi 
lihtsaks.

Hõbedast sõrmus hakkab 
maksma 200 krooni ringis, kul
last sõrmuse puhul tuleks ar
vestada umbes 1000 krooniga.

Ülikooli meene võivad en
dale kindlasti soetada tuden
gid alates teisest kursusest ja 
ülikooli vilistlased, ülikooli 
töötajate kohta hetkel info 
puudub.

Lähemalt võib sõrmustest ja 
kavandidest lugeda järgmise 
nädala lehest.

Prof Viktor Masingu mälestuspäev
H ans  T rass
emeriitprofessor

11. aprillil toimub väljapaist
va botaaniku, ökoloogi, soo- 
teadlase, looduskaitsja ja 
biogeograafi Viktor Masin
gu (11. apr 1925 -  18. märts 
2001) mälestuspäev.

Kell 13 minnakse mäles
tushetkedeks Viktor Masingu 
kalmule Raadil, kl 14 tähista
takse botaanikaaeda Masingu

istutatud tamm, kl 14.30 ava
takse pidulikult botaanika ja 
ökoloogia instituudi ruumides 
(Lai 40) prof Masingu büst.

Kell 15 algavad ettekanded 
Viktor Masingu viljeldud tee
madel. 11. aprillil oleks kaua
aegne botaanika ja ökoloogia 
instituudi prof, Eesti TA aka
deemik, Eesti Looduseuurija
te Seltsi auliige, Tartu linna 
aukodanik Viktor Masing 
saanud 80-aastaseks.

Diplomaadid Tartus ja ülikoolis
L au ri R a n d v e e r
välissuhete osakonna 
infospetsialist

7. aprillil külastas Tartu 
linna 13 välisriigi diplomaa
tilise missiooni esindajat, 
nende seas kaheksa suur
saadikut.

Diplomaadid tutvusid juu
nis toimuvate hansapäevade 
ettevalmistustega. Pärast lin-

najuhtidega kohtumist tuldi 
põgusale tutvumiskäigule 
ülikooli, kus neid võttis vastu 
rektor Jaak Aaviksoo.

Delegatsiooni kuulusid 
Austria saatkonna nõunik 
Heidemarie Glantschnig, 
Valgevene peakonsul Petr 
Krechko, Hiina saatkonna 
nõunik Chen Shanmin, His
paania suursaadik Miguel 
Bauzä y More, Prantsuse

saatkonna ajutine asjur Pierre 
Mazzoni, Suurbritannia
suursaadik Nigel Haywood, 
Kreeka suursaadik Christos 
Karapanos, Itaalia suursaadik 
Ruggero Vozzi, Läti suursaadik 
Edgars Skuja, Norra saatkon
na 1. sekretär Baard Hjelde, 
Tšehhi suursaadik Miloš Lexa, 
Ukraina suursaadik Mykola 
Makarevych ja Iiri suursaadik 
Noel Kilkenny.

T A N A  L E H E S

Intervjuu
prof Marju Lauristiniga
LK 3

EÜS 135
LK 2

Minister vastab
LK 3

6. aprillil 1920 esitas E V  
Valitsuse ülikooli varan
duse Venemaalt tagasi
toomise kom isjon vaba
riigi valitsusele aruande  
kom isjoni tegevusest.

U U D I S E D

ERMil tuleb  
aastakonverents
14. ja 15. aprillil toimub Eesti 
Rahva Muuseumi (ERM) 46. 
aastakonverents «Kultuur ja 
võim».

Peale Eesti teadlaste peavad 
kultuuri- ja võimuteemalisi et
tekandeid Sloveenia, Leedu ja 
Venemaa uurijad.

Tartu Ülikoolist peab 
erakorraline teadur Olaf 
Mertelsmann ettekan
de «Kultuur ja stalinism 

sümbioos?». Magistrant 
Melika Kindel räägib pärand- 
turismist rahvuspargis.

Horisondi toimetus 
külastab füüsikuid
Homme külastab teadusajakir
ja Horisont toimetus ülikooli 
füüsika instituuti.

Eesti suurima füüsikaala- 
se uurimisasutuse töötajad 
tutvustavad ajakirjanikele 
oma teadustöid, sh tuleviku- 
tehnoloogiate jaoks õhukeste 
kilede valmistamist ja uuri
mist, laserite rakendamist 
fotosünteesi uurimisel, nano- 
mehaanikat jm.

EASLi uus president 
Ants Veetõusme
Eesti Akadeemilise Spordilii
du (EASL) üldkoosolek valis 
järgmiseks neljaks aastaks 
liidu uueks presidendiks Ants 
Veetõusme.

EASLi arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul andis kuus 
aastat presidendi ametit pida
nud Jaak Aaviksoo teatepulga 
Veetõusmele üle rahuliku 
südamega. «Kuid ta nentis, 
et töö üliõpilasspordi vallas ei 
lõpe kunagi,» ütles Beljaeva.

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

Kas teie teadustööd 
finantseeritakse piisavalt?

Vastajaid: 143

Uus küsimus:
Kas soovid 

ülikooli sõrmust? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.tyye.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Üliõpilaste 
Selts

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

7. apr (26. märts vkj) 1870 -
EÜSi asutamispäev, Andreas 
Kurrikoff, Heinrich Rosenthal, 
Gustav Treffner, Hugo Treffner, 
Martin Wühner, Jakob Hurt, 
Wilhelm Eisenschmidt ja Johann 
Voldemar Jannsen otsustavad

135 aastat ühiselt tegutsenud  
eesti rahvusest tudengeid -  miks?

regulaarselt «Kalevipoega» 
lugeda ning end eesti keele ja 
kultuuri alal harida.

1881-1882 -  seltsi baasil otsus
tatakse asutada sini-must-valge- 
te värvidega korp! Vironia, mille
le on vastu saksa korporatsiooni
de koostöökogu. Korporatsiooni 
asutamisest loobutakse.

1883 -  rektor E. G. von Wahl 
registreerib EÜSi teadusliku üli
õpilasseltsina, asutamiskuupäe- 
vaks võetakse 7. apr (26. märts), 
värvideks sinine, must ja valge.

4. juuni (23. mai) 1884 -
sini-must-valge lipu pühitsemine 
Otepääl vilistlase Rudolf Kallase 
poolt. Seda loetakse sini-must- 
valge rahvuslipu sünnipäevaks.

1890 -  otsustatakse asutada 
(värvid sinine, must ja valge) 
korp! Fraternitas Viliensis, mida 
Riia õpperingkonna kuraator 
keeldub kinnitamast, mistõttu 
EÜS jätkab seltsina.

1902 -  õnnistatakse sisse vast
valminud EÜSi maja (arhitekt 
Georg Hellat).

24. nov 1918 -  EÜSi koos
olekul otsustatakse minna in 
corpore Vabadussõtta, kus 
langeb 13 EÜSi liiget, 60 saavad 
Vabadusristi.

28. okt 1928 -  sõlmitakse 
sõpruslepingud Helsingi Ülikooli 
Etelä-Pohjalaise Osakunna ja 
Pohjois-Pohjalaise Osakunnaga.

4. juuni 1934 -  sini-must-valge 
lipu pühitsemise 50. aastapäe
va suurejooneline tähistamine 
Tartus ja Otepääl. Otepää kiriku 
seinal avatakse lipule pühenda
tud bareljeefid.

5. apr 1937 -  sõlmitakse sõprus
leping Läti üliõpilasseltsiga 
Austrums.

1940-1988 -  EÜS kaotab sõja- 
keeristes 350 liiget, maja rek
vireeritakse Punaarmee jaoks, 
ajalooline lipp peidetakse, 
ülejäänud varad antakse ERMi. 
Osa liikmeid läheb pagulusse, 
üliõpilasorganisatsioonide kee
lustamisega läheb EÜS Eestis 
põranda alla.

1. dets 1988 -  Rootsis asuva 
EÜSi vanematekogu ja Eestis 
elavate vilistlaste nõusolekul 
taastatakse EÜS Tartus.

24. veebr 1992 -  EÜSi ajalooline 
lipp tagastatakse EÜSile.

2002 -  lõpeb EÜSi ajaloolise 
maja remont ning tähistatakse 
maja 100. aastapäeva.

2004 -  kaarikusõiduga Otepääle 
tähistatakse sini-must-valge lipu 
120. aastapäeva.

Eesti Üliõpilaste 
Selts 135

Erikülje toimetas ksv! Hans 
Lõugas, stud.journ.

E E S T I  Ü L I Õ P I L A S T E  S E L T S  135

• Kooskäimised algasid 7. aprillil 1870.
• Praegu kuulub EÜSi 836 liiget.
• Liikmed on veel Tallinnas, Pärnus, Rootsis, Kanadas, 

Ameerika Ühendriikides ja Austraalias.
• Ametlikud sõprusorganisatsioonid on E.P.O., P.P.O. ja 

Vasa Nation Helsingist ning Austrums Riiast.
• Eelmisel aastal tähistati EÜSi sini-must-valge lipu 120. 

aastapäeva.

Ksv! E in a r Linn
EÜSi esimees

Koondada kokku eesti soost 
üliõpilased, et üksteist iga
külgselt toetada ja pidada 
oma kohuseks õppida 
tundma kõiki eesti kultuuri
elu avaldusi, ühiskondlikku 
ja majanduslikku olukorda 
ning kõiki rahvas peituvaid 
jõude, on idee, millel oli pii
savalt jumet 135 aastat taga
si. Selle sisu on samal kujul 
oluline ka tänapäeval.

Akadeemiliste organisat
sioonide, nende hulgas Eesti 
Üliõpilaste Seltsi olulisest 
rollist Eesti ajaloos on teada 
üpris palju ning iga haritud 
inimene leiab selle teabe ker
gesti. Küll aga võib väita, et 
isegi praeguse tudengkonna 
hulgas ei teata akadeemiliste 
organisatsioonide olemusest 
just palju.

Teadmatus

Ühest küljest võib sellise 
olukorra põhjuseks lugeda 
tõika, et akadeemilised orga
nisatsioonid on oma olemuselt 
intiimorganisatsioonid, mis 
tähendab, et oma siseasjust 
kõrvalistele isikutele ei räägi
ta. Teisest küljest on põhjuseks 
kindlasti võimaluste ja alter

natiivide paljusus, võrreldes 
135 aasta taguse ajaga, mil 
EÜS oli eestlasest tudengile 
ainus võimalus oma kaasmaa
lastega sidemeid sõlmida.

Esimene teadmatuse põhjus 
tuleneb niisiis organisat
sioonidest endist, teine neid 
ümbritsevast keskkonnast. 
Esimese põhjuse suhtes mida
gi ette võtta tähendaks muuta 
organisatsioonide põhiole
must, teist põhjust polegi aga 
tegelikult vaja muuta, kuivõrd 
valgustada selle olemust.

Ettevalmistus eluks

Olles mõne korporatsiooni 
või seltsi liige, saad sa päris 
kiiresti aru, et sellist võima
luste ja potentsiaali allikat 
teist lihtsalt ei ole.

Ja polegi nii väga suurt 
vahet, millisesse neist ligi ka
hekümnest organisatsioonist 
kuuluda, kuna kõigi üks suur 
eesmärk on aidata kaasa, et 
eesti üliõpilastest kasvaksid 
korraliku eluviisi ja selge 
ilmavaatega Eesti Vabariigi 
kodanikud.

Peamine, mille üks akadee
miline organisatsioon ühele 
oma liikmele annab, ongi 
just nimelt igakülgne ette
valmistus eelseisvaks eluks, 
käsikäes kõige sellega, mida

tudengielu all tavaliselt sil
mas peetakse.

Teadmised ühiskonna toi
mimisest seda ise praktikas 
proovides, lai teadmistepõhi 
kõigis elu valdkondades, vas
tutuse ja vabaduse tundma
õppimine, koht ja inimesed, 
kust ja kelle hulgast leida 
toetust kogu eluks ning või
malused teha ja proovida, end 
tundma õppida ja arendada -  
seda ei paku aima mater ega 
ükski muul alusel loodud 
ühing. See tähendab, et ükski 
neist ei anna seda korraga.

Võib öelda, et kui ülikool 
annab sulle hariduse, siis kuu
lumine akadeemilisse organi
satsiooni annab sulle harituse, 
silmaringi, meelekindluse ja 
seltskondliku käitumistead- 
muse -  kasvatab eliiti selle 
sõna heas tähenduses.

Sirgub eliit

Või nimetame asju pisut 
teiste nimedega. Akadeemi
lised organisatsioonid koon
davad endas patriootlikke ja 
vaimurikkaid haritlasi, põhi
nedes igapäevaelus suuresti 
mitmesaja aasta jooksul välja 
kujunenud ja paljuski ka muu
tum ata reeglitele. Need reeg
lid, mis Eestis resideeruvate 
organisatsioonide puhul

pärinevad suuresti baltisaksa 
korporatsioonidelt ja võivad 
eemalt vaadates ka kentsakad 
tunduda, kannavad endas 
ometi jõudu ja tähendust 
noore elu juhtimisel ja kuju
nemisel. Teades neid reegleid, 
on võimalik kogu protsessi 
täiel rinnal nautida -  ja seda 
elu aeg. Kuni sinnamaani, mil 
sinu noored sõbrad su viimse
le teekonnale saadavad.

Huvitav fakt on muuhul
gas see, et neist, kes mõnda 
korporatsiooni või seltsi as
tunud, lahkuvad sealt omal 
vabal tahtel aastate jooksul 
vaid üksikud. See viitab ju 
omakorda sellele, et hooli
mata näiteks üsnagi suurest 
ajaohverdusest leiavad kõik 
«mängu mängijad», et see 
on äärmiselt kütkestav. Siin 
ei saa tegemist olla kõigest 
eelhoiaku või mõne muu te

guriga. Samuti ei hoita kedagi 
kaugeltki vägisi kinni.

Kui peaksin vastama küsi
musele, kas kõik tudengid 
peaksid kuuluma akadeemi
lisse organisatsiooni või et ko
guni, kas kõik meestudengid 
Eesti Üliõpilaste Seltsi, vas
taksin pikemalt kõhklemata 
eitavalt. Kõigile pole seda vaja 
ja ka vastupidi -  kõiki pole 
vaja. Akadeemiline organisat
sioon pole kasvatusasutus või 
vabrik, mis lodevast ja tahte- 
nõrgast noorest džentelmeni 
või daami vormib.

Kaugeltki mitte. See on 
koht, kus tahtejõulisel noorel 
on võimalik end ise edasi ai
data ja võimalusi selleks on 
piiramatult.

Ärksamad eesti tudengid on 
koondunud juba 135 aastat. 
Kuni see jätkub, pole noorus 
veel lõplikult hukas.

• •

Arenduseta kannatab EUSi roll
V ii! In d re k  T aran d
vilistlaskogu esimees

Tähistades 135 aasta 
möödumist EÜSi, esimese 
Eesti arengule olulisimat 
jälge jätnud organisatsiooni 
sünnist, peame nagu alati 
meenutama neid suuri märk
sõnu, mis seltsi liikmete te
gutsemisest on tõusnud.

Eesti lipp, Eesti Rahva Muu
seum, in corpore Vabadus
sõtta, rahvusülikool Tartus, 
parlamentaarse demokraa
tia kaitsmine 1930ndail ja 
nüüdki, vastupanu mis tahes 
okupatsioonivõimudele jne. 
Ent nagu ikka nõuavad meie 
esiisad ja eelkäijad avarat 
pilku ka tänapäevaste asjade 
mõtestamiseks ning EÜS po
leks EÜS kui ta lisaks iseenda 
(ehk oma organisatsiooni 
täiustamine) asjadele ei tege
leks ka eestluse ees seisvate 
probleemidega.

Milline on selles osas vilist
laste roll? Just vilistlaste osa 
täpsem defineerimine on 136. 
aastal jälle aktuaalne. Me ole
me üle saanud nõukogude või
mu poolt löödud kirvehoobist 
meie tüvve. See hoop ähvar
das katkestada elujõulise selt-

Jälle on aktuaalseks 
seltsi vilistlaste roll.

si tegevuse kodus, sest uusi 
liikmeid ei saanud vastu võtta 
sel lihtsal põhjusel, et seltsi 
tegevus oli keelatud. Tegevus 
õnneks jätkus küll paguluses, 
ent maa ja rahva lahutatuse 
tingimustes ei olnud selles 
maksimaalset potentsiaali. 
Igatahes on põlvkondade 
normaalne järgnevus tagatud 
ja otsad tänu sihipärasele ja 
kaalutletud tegevusele kokku 
seotud.

Siiski, kui vaatleme 
vilistlaskogu vanuselist koos
seisu, siis näeme ikka veel 
küllaltki arvukate okstega 
võra, kus vanad ja väärikad 
vilistlased, coetuše numbriga 
sõjaeelsest ajast. Edasi tuleb 
tükk tühja maad, kus üksikute 
koopteeritud vilistlaste iga ka 
juba õigustab pensionipõlve 
pidamist. Alles seejärel tuleb 
esimene laine nö täies elujõus 
vilistlasi ning reibas järelkasv 
koonduse tegevliikmete näol.

Selles pole midagi iseära
likku, sama «demograafiline

muutumas

probleem» on tunda kõigis 
järjepidevuse alusel tegut
sevates organisatsioonides. 
Millest tuleneb spetsiifiline 
järeldus, et vilistlastel on üsna 
keerukas täita ülesandeid, 
mis neile on pandud seltsi kui 
organisatsiooni materiaalse 
kindlustatuse tagamisel. Ei, 
see pole hädakisa, vaid kons
tateering.

Me saame ilusasti hakkama 
endale võetud majanduslike 
kohustuste täitmisega, kuid 
veel pole me suutelised loo
ma küllaldast lisakapitali 
arenduseks. Ilma arenduseta 
võib aga kannatada EÜSi kui 
rahvusliku identiteedi sõlm
probleemide sõnastaja ja ka 
lahendusele kaasaaitaja roll.

Ometigi tunneme lausa 
igapäevaselt inimeste õigus
pärast ootust seltsi sedalaadi 
tegevuse järele. Ja meil on 
eeldusi. Pole olemas eesti 
erakonda, kuhu ei kuuluks 
seltsi liikmeid. Nende läbi
saamine seltsi raames on ikka

seltsivendlik. Tasapisi kasvab 
kaitstud doktorikraadide hulk 
ning aktiivsesse seksiellu 
taaslülitub hulgaliselt vilistla
si, kel lapsed suured ja isadel 
seega vaba aega rohkem. Ei 
peaks mitte imeks panema, 
kui senisest sagedamini ja

miks mitte isegi reeglipäraselt 
igal aastapäeval, annab EÜSi 
vilistlaskogu kõigile teada 
hinde rahvuskeha seisundile 
ning osutab probleemide 
lahendusvõimalustele. Üle
ilmselt tegutsev EÜS on sellis- 
tekski ülesanneteks valmis!

EÜSi ajalooline maja Tõnissoni 1, EÜSi KIRJAKOGU
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«Ühiskond on ohtlik uurimisaines»
Intervjuu sotsiaalse kommunikatsiooni professori Marju Lauristiniga

Prof Marju Lauristin on kolmekümnele õppejõuaastale tagasi 
vaadates akadeemilise järelkasvuga igati rahul, v a r je  s o o t a k

V a rje  S o o ta k

Sotsiaalseid ja kultuurilisi 
muutusi, sotsiaalset ja polii
tilist kommunikatsiooni jmt 
uuriv prof Marju Lauristin 
tõdeb, et sotsioloogiline 
informatsioon oli eelmises 
ühiskonnas kriitiline ning 
tõde ühiskonna kohta pole 
meeldiv praegugi.

Tulid ü likooli eesti filo 
loogiat õppim a, kuidas 
tekkis huvi ühiskonna
probleem ide vastu?

Tulingi tegelikult kirjandust 
õppima. Olin suur kirjanduse 
ja teatrihuviline, millega ka 
kaua tegelesin. Ajakirjanduse 
eriharru läksin Juhan Peegli 
pärast nagu paljud teised.

1961-1966 olid Eesti 
Raadio noortesaadete  
toim etaja.

Raadio oli meil esimene 
praktikakoht. Raadiotöö 
meeldis ja sinna läksin ka 
tööle. Esimese auditooriumi- 
küsitlusega puutusin juba 
raadios kokku. Raadios hakati 
oma kuulajaskonda uurima. 
Sõitsime suuskadel talust tal
lu ja pärisime, mida inimesed 
raadiost kuulavad.

Kuidas jõudsid  so tsio loo 
gia juurde?

Ülo Vooglaid tegi oma kan
didaaditööd Edasi (praegune 
Postimees) toimetuse juures 
ja tema innustas materjali ko
gumisel ka üliõpilasi. Huvilis
test tekkis sotsioloogiaring.

1960ndate keskel muutus 
sotsioloogia Nõukogude Lii
dus esmakordselt teaduseks. 
Lugejaskonna uurimine oli 
ka kaudne võimalus uurida 
suhtumist ühiskonda.

Kuidas uurim istulem usi 
rakendati?

1965 tegime Ülo Voog
laiu juhendamisel esimese 
Edasi lugejaskonna küsitluse. 
Edumeelne toimetaja Evald 
Tooms otsustas koguni meie 
uurimistulemustele toetudes 
juhtkirja ära kaotada. Edasi ja 
hiljem ka teised rajoonilehed, 
mida uurisime, arvestasid 
jõudumööda meie uurimistu
lemusi, et tolleaegset nahkset 
ajakirjandust vähegi inimliku
maks muuta.

Olid ka sotsio loog ia lab o
ri juhataja.

Labor kasvas välja sellest
samast ringist, kus oli mit
me eriala üliõpilasi, nagu 
psühholoogid jt. Meilt telliti 
peale ajakirjanduse uurimi
se ka mitmesuguseid muid

uuringuid, nagu töökeskkon
naga rahulolu ettevõtetes 
jne. Hoidusime igasugustest 
ideoloogilisi eesmärke sisal
davatest uurimustest.

Aspirantuuris uurisin
väärtuste sotsioloogiat, uuri
mise meetodina kasutasin 
juba siis kontentanalüüsi. 
1960ndate lõpul, kui maail
mas oli juhtival kohal Amee
rika sotsioloogia, oli see lausa 
üksühene meetodite kasuta
mine. Me nagu polekski siin 
Tartus raudse eesriide taga 
olnud. Sammu pidamiseks 
kulutasime tohutult energiat. 
Näiteks käisime talvevahe
aegadel Peeter Vihalemma
ga ülikooli loaga Moskvas 
erifondis, kus kirjutasime 
käsitsi ümber Ameerika tea
dusajakirju. Koopiaid teha ei 
tohtinud.

Avaldada uurim istööde  
tu lem usi ju ei saanud?

Tulemusi oli võimalik ka
sutada, aga mitte avaldada. 
Meie uurimiseetika kohaselt 
käisime tulemusi kohapeal 
tutvustamas, oli see siis 
tööliste rahulolu oma töö
keskkonnaga või muu.

Kui võrrelda meie ja näiteks 
täppisteadlaste tolleaegset 
teadustööde avaldamise olu
korda, siis meie ei saanud

kriipsugi avaldada. Samal ajal 
oli meie tase täiesti võrreldav 
tolleaegse rahvusvahelise ta
semega nii uurimismeetodite 
kui ka teoreetiliste lähene
misviiside poolest. Vaatamata 
raskustele teaduskirjanduse 
kättesaamisel, suutsime välja 
arendada metodoloogia, soo
ritada eksperimente jne.

Praegu pole ju  pub litsee
rim isega probleem e.

Avaldada saame küll. Aga 
kas ka praegu riik vajab tead
misi oma ühiskonna kohta? 
Mind on väga häirinud see, 
et kujutlused riigi juhtimisest 
on tunduvalt lihtsamad kui 
näiteks auto juhtimisest. Auto 
juhtimist peab korralikult 
õppima ja harjutama, aga 
riigi juhtimist nagu polekski 
õppida vaja -  pöörad siia ja 
sinna...

Sotsioloogiline informat
sioon oli eelmises ühiskonnas 
kriitiline ja ega tõde ühiskon
na kohta ole meeldiv praegu
gi. Ühiskond on selles mõttes 
väga ohtlik uurimisaines.

Juhtivatelt reaalteadusliku 
haridusega inimestelt kuulen 
sageli väiteid, et meil oleks 
nagu sotsiaalteadusi liiga 
palju. Ei, sotsiaalteadust ei ole 
liiga palju.

Sotsiaalteaduste osa, mis

M A R J U  L A U R I S T I N

(sünd 7. apr 1940)

1966 -  lõpetas TÜ eesti 
filoloogia ajakirjanduse 
eriharu cum laude

1967-1969 -  TÜ filosoofia 
aspirant

1972. aastast TÜs ajakirjan
duse õppejõud

1976 filoloogiakandidaat
1987-1989 ajakirjanduse 

kateedri juhataja
1993-1995 erakorraline prof
1995-1996 sotsiaalteadus

konna dekaan
1995-1999 sotsiaalpoliitika 

prof
1999-2003 erakorraline prof
1989-1990 NSVL Ülemnõu

kogu saadik
1990-1992 EV Ülemnõukogu 

asespiiker
1992-1994 Eesti Vabariigi 

sotsiaalminister
1994-1995, 1999-2003 Riigi

kogu liige
2003. aastast sotsiaalse 

kommunikatsiooni prof

võimaldaks ühiskonna üle 
tõsisemalt mõelda, kasuta
takse väga vähe, eriti seal, 
kus langetatakse otsuseid. 
Otsuste langetajad ei arvesta 
kõiki mõjusid, mida teadlased 
uurimistulemuste põhjal ette 
näevad, alates sellest, kuidas 
üks või teine sõnum lugejat 
mõjutab.

Eesti riik e i vaja siis  om a  
sotsiaa ltead laste töid?

Mulle tundub, et toimi
takse katseeksitusmeetodil. 
12-15 aastat tagasi, kui oli 
vaja korraga palju ära teha 
ja kiiresti edasi liikuda, pol
nud aega uurimistulemuste 
kasutamiseks. Aastal 2005 on 
see andestamatu, pealegi kui 
nüüd on palju rohkem häid 
sotsiaalteadlasi ja Eesti-aine- 
lisi töid.

Mida siis  teha?
Probleem on sotsiaalteadus

liku teadmise levikus, selle 
kvaliteedis. Me ei ole suutnud 
kaasaegset sotsiaalteaduslik
ku teadmist üldkasutatavaks 
teha. Koolide ühiskonnaõpe- 
tus on väga kokku surutud. 
Gümnaasiumiõpilaste jaoks 
pole sotsioloogiat, politoloo
giat jt aineid. See on ka üks 
põhjusi, miks sotsiaalteadused 
on noorte hulgas väga popu
laarsed. Noored tunnevad, et 
koolis saavad nad neid tead
misi vähe ja  tullakse ülikooli 
oma huvi rahuldama.

Sotsiaalteadusi ei saa 
kuidagi nn pehmeteks, kol-

mandajärgulisteks teadusteks 
pidada, nagu reaalteadlased 
seda vahel teevad. Hüppest 
innovaatilisse keskkonda ei 
tule enne midagi välja, kui 
saadakse aru, et väärtuse loo
jaks pole masin, vaid inimene 
oma teadmiste, sotsiaalse ja 
kultuurilise kapitaliga.

Üks viim aseid  suure
maid uurim usi oli Eesti 
elavikust 21. sajandi 
algul.

Selle uurimisprojekti põhjal 
oleme välja andnud kaks 
eestikeelset köidet, viimane 
oli «Mina. Maailm. Meedia». 
Meil on põhjalik uurimis
metoodika, millega saame 
kvaliteetse materjali, edukad 
magistrandid ja doktorandid, 
kes tulemusi analüüsivad. On 
olnud väga viljakas aeg.

Oma uurimistöö tulemusi 
Eesti ühiskonna viimase 15 
aasta arengu kohta loodame 
avaldada eestikeelse raam a
tuna iseseisvuse 15. aasta
päevaks.

Oleme avaldanud ka mitu 
ingliskeelset raamatut, millel 
on olnud suur levik.

Mul on väga hea meel, et 
need on ilmunud just ülikooli 
enda kirjastuses.

Loodan, et 65. eluaasta 
täitumine ei takista pooleli
olevate uurimuste lõpeta
mist, nüüd kus on tunne, et 
on piisavalt kogemusi, avar 
teaduskirjanduse kasutamise 
võimalus jne.

Pean väga oluliseks, et meie 
uurimused ilmuvad nii inglise 
kui ka eesti keeles. Kui sa pole 
uurimistulemusi emakeeles 
korralikult lahti mõtestanud 
ja täpselt väljendanud, jääb 
see ka võõrkeeles pealiskaud
seks.

Märkisid, et järelkasv on  
edukas.

Viimase viia aastaga on 
minu õpilastest väitekirja 
kaitsnud viis doktoranti. 
Noorte teadlaste järelkasv 
osakonnas on lootustandev. 
Arvestades sotsiaalteadlaste 
publitseerimisvõimalusi ja 
muid varasemaid takistusi, ei 
saanudki doktoritööde kaits
jaid varem väga palju olla.

Rõõmu teeb üliõpilaste suur 
huvi meie uurimuste vastu, 
samuti korralik konkurss 
nii doktori- kui ka magistri
õppesse. Nii et kolmekümnele 
õppejõuaastale tagasi vaa
dates on mul tõesti põhjust 
akadeemilise järelkasvuga 
väga rahul olla.

Täispikk intervjuu:
www. ut. ee/ajaleht.

U U D I S E D

Konverents raken
duslingvistikast
Eile algas Talllinnas IV raken
duslingvistika kevadkonve- 
rents «Teine keel. Eesti keele 
õpetamine mitte-eestlastele».

Eesti Keele Instituudis toi
muval kahepäevasel rahvus
vahelisel konverentsil aruta
takse eesti keele õpetamist 
mitte-eestlastele.

Ühe plenaarettekande peab 
TÜ prof Birute Klaas «Kõrg- 
harituks teises keeles». TÜst 
esinevad ettekandega veel 
Silvi Tenjes, Raili Pool, Mari 
Allik, Mare Kitsnik, Sirje 
Rammo, Maarika Teral, Elle 
Vaimann jmt.

Kersti Kokk 
kaitses doktoritöö
Märtsis kaitses doktoritöö «Ak
tiivse ja passiivse molekulaarse 
transpordi regulatsioon testises» 
inimese anatoomia vanemassis
tent Kersti Kokk (pildil).

Suurem osa väitekirja val
mimiseks vajalikust labori
tööst on Koka sõnul tehtud 
Turu Ülikooli biomeditsiini 
instituudis. Töö on valminud
10 aasta jooksul.

«Viimasel ajal on suure
maks probleemiks muutunud 
infertiilsuse kasv (um 15% 
elanikkonnast, neist pooltel 
juhtudel meestel). Samuti 
tõuseb jätkuvalt munandi- 
vähi esinemissagedus. Neile 
jt probleemidele lahenduste 
leidmiseks on vaja põhjalikult 
tunda kogu tsellulaarsete ja 
molekulaarsete mehhanis
mide keerukat süsteemi mu
nandis, eriti seemnetorukeste 
epiteelis,» selgitas Kokk.

Töö juhendaja Helle Tapferi 
sõnul on töö uudsuseks 
glükoosi metabolismi regu
latsiooni käsitlemine seoses 
patoloogiliste protsessidega 
nagu diabeet, munandi vähk 
ja infertiilsus.

Doktoritööd juhendasid 
inimese anatoomia õppetooli 
spetsialist Helle Tapfer ja Pasi 
Pöllänen Kymenlaakso Kesk
haiglast Kotkast. Tööd opo
neeris Marita Räsänen Kuopio 
Ülikoolist.

Kersti Kokale anti meditsii
nidoktori kraad.

Viimase kahe aasta jooksul kasvas teaduseelarve kokku 46 protsenti
Toivo  M a im e ts
haridus- ja teadusm in is te r

Ülo Niinemets ja Olav 
Keerberg väidavad 1. ap
rilli UTs, et 2005. aasta on 
teaduse finantseerimises 
allakäiguaasta, otsustades 
seda siht- ja grantfinantsee- 
rimise kasvu alusel.

Kogenud teadlased võiksid 
teada, et üksikute kontekstist 
väljavõetud numbrite põhjal 
üldistuste tegemine ei vii ena
masti tõepäraste järeldusteni.

Haridus- ja teadusministee- 
riumi (HTM) teadustegevuse 
toetamisega seotud eelarvet 
vaadates näeme, et 2005. a

S A M A L  T E E M A L :
Ülo Niinemets, Olav Keerberg 
«Aur läheb vormidele», UT nr 
13, 1. apr 2005.

eelarve kasvas 126 mln kroo
ni võrra, mis on läbi aegade 
suurim teaduseelarve kasv 
HTMis. Seejuures ei sisaldu
2005. a eelarves enam ELi 6. 
raamprogrammi osalusmaks.

Vaatame lähemalt, kuhu 
eelarve kasv läks. Täies ma
hus käivitati rahvusteadusi 
toetavad riiklikud program
mid «Eesti keel ja rahvuslik 
mälu» ning «Humanitaar- ja 
loodusteaduslikud kogud».

Rahastamise maht kasvas 
vastavalt 5,7 mln kroonilt 13 
mln kroonini ja 6,7 mln kroo
nilt 10 mln kroonini -  kokku 
kasv 85%. Uue finantseeri- 
misinstrumendina käivitati 
teadus- ja arendusasutuste 
baasfinantseerimine, mis kas
vas nullist 64,4 mln kroonini. 
Teadus- ja arendusasutuste 
infrastruktuuri kulud kas
vasid 10,8 mln krooni ehk 
16,6%. Teadusraamatukogu
de teavikute hange kasvas 11 
mln krooni ehk 35%.

Võimalikuks ELi struktuuri- 
vahendite kaasamiseks teadu
se tippkeskuste ning kõrgha
riduse ja teaduse infrastruk

tuuri kaasajastamiseks on 
kaasfinantseerimiseks reser
veeritud 50 mln krooni, mil
lele võib lisanduda kuni 150 
mln krooni (eelarvevälist) ELi 
raha. Kui palju täpselt lisan
dub, on hetkel raske hinnata, 
sest tegemist on esmakordse 
katsega finantseerida teadust 
struktuurivahenditest ning 
hõlmatud on kolm ministee
riumi. Seetõttu on ka etteval- 
mistusprotsess kulgenud üsna 
vaevaliselt. Ent sellele vaata
mata tuli niisuguse võima
luse saamiseks juba 2005. a 
eelarve koostamisel aasta 
tagasi need 50 mln krooni 
reserveerida.

Traditsiooniliste finants- 
instrumentide nagu siht- ja 
grantfinantseerimise teemade 
rahastamise kasv oli kokku ca
20 mln krooni.

Eeltoodust on selgelt näha, 
kuhu läks 126 mln lisakrooni 
ehk 25%-line kasv ning raske 
on väita, et see raha teadlaste
ni ei jõua. Lisaks kirjeldatule 
tuleb ära märkida ka seda, 
et kõigi riigitellimuse alusel 
nominaalaja graafikus õppi
vate doktorantide stipendium 
tõusis 6000 kroonini kuus. 
Riigieelarves on selleks ette 
nähtud 43 mln lisakrooni ehk 
kasv ca 300%. See on ju sa
muti teaduse toetamine, kuigi

mitte teaduseelarvest.
2003. a finantseerimisega 

tekkinud segaduse likvidee
risime 2003. a lisaeelarvega, 
kus kompenseeriti sihtteemade 
finantseerimise vähenemine.

Kokkuvõttes on HTMi vii
mase kahe aasta teaduseel
arve kasv olnud taasiseseis
vunud Eestis absoluutarvude 
poolest suurim. Eelmise aasta 
eelarves oli kasv 17%, selle 
aasta eelarves 25%. Kokku 
kahe aastaga 46% (lisaks 43 
miljonit doktorandide stipi- 
raha). Minu tagasihoidlik soo
vitus virisejatele ja järgmiste 
valitsuste moodustajatele on -  
tehke järele!
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Õ N N IT L E M E

Herman Vahter 85
4. aprillil täitus emeriitprofes- 
sor Herman Vahteril 85 aastat.

Herman Vahter lõpetas 
arstiteaduskonna 1946. Juba 
lõpukursuse üliõpilasena 
alustas ta tööd naha- ja sugu
haiguste kateedri õppejõuna, 
kus jätkas pärast ülikooli 
lõpetamist assistendina. Töö 
kõrvalt kaitses nii kandidaa
di- kui ka doktorikraadi. 1967 
anti talle professori kutse.

Prof Vahter on sõjajärgse 
Eesti dermatoloogiakool- 
konna looja. Enamik praegu 
töötavaid dermatolooge on 
Vahteri õpilased. Tee derma- 
toloogiasse leidsid nad tänu 
prof Vahteri sisukatele ja 
värvikatele loengutele ning 
praktikumidele.

1964-1966 töötas Vahter 
arstiteaduskonna prodekaa
nina ning 1966-1969 de
kaanina. Ta osales aktiivselt 
ka TÜ arstide ja proviisorite 
täiendusfakulteedi loomisel. 
Aastast 1966 kuni pensionile 
siirdumiseni 1991 töötas prof 
Vahter nahahaiguste kliiniku 
juhatajana.

1966-1970 oli ta Eesti Der- 
m atoloogide-V eneroloogide 
Teadusliku Seltsi esimees ja 
1970-1999 president ning 
sotsiaalministeeriumi mitte
koosseisuline erialanõunik. 
Vahter osales aktiivselt ka NLi 
Dermato-Veneroloogide Tea
dusliku Seltsi juhatuses, ta on 
mitme teadusliku seltsi aulii
ge, sh Norra dermatoloogide

seltsi kirjavahetajaliige.
Prof Vahteri sulest on il

munud üle 200 trükise neu- 
rosüüfilisest, põlevkivipro- 
duktide nahka kahjustavast 
toimest, eksperimentaalsest 
prekantseroosist, ekseemist, 
psoriaasi patogeneesist ja  ka 
arstiteaduse ajaloost. Ta on 
kahe monograafia («Kutse
haiguste profülaktika» 1964, 
«Naha reaktsioonist põlev
kivi töötlemise produktidele» 
1965) ja kahe õpiku («Der- 
matoloogia ja veneroloogia» 
1976, «Naha- ja suguhaigu
sed» 1994) autor. Tema ju 
hendamisel on valminud üks 
doktori- ja neli kandidaadi
väitekirja.

Lugupeetud professorit 
õnnitlevad õpilased ja kol
leegid.

Nahahaiguste kliinik 
Eesti Naha- ja 

Suguhaiguste Arstide Selts

Antidea Metsa 75
6. aprillil tähistas oma 75. 
sünnipäeva Antidea Metsa, 
keda hinnatud keeleõpetaja, 
metoodiku ja suhtlusõpikute 
autorina tuntakse hästi nii 
Eestis kui ka välismaal.

Ülikooli kauaaegse keele 
õpetamise metoodika kateed
ri juhatajana on temas ühen
datud nii pühendunud uurija 
kui ka särav pedagoog.

Kõikide endiste kolleegide ja 
õpilaste nimel soovime juubila
rile tugevat tervist ning jätku
vat aktiivsust südamelähedas- 
tel töödel ja tegemistel!

Keelekeskus

U T  T O I M E T U S  H O IA T A B

Toimetus hoiatab varaste eest. Eelmisel nädalal varas
tati to im etusest (peahoone ruum  210) d ig ifotoaparaat 
(Canon G5) ja  sülearvuti (Toshiba Sattelite Pro 4270).

65
Õ N N IT L E M E

35

Helju KÕrs, FK raamatukogu
hoidja -  12. aprill 
Tiiu Vihalemm, dotsent -  13. 
aprill

55

Esta Hanson, valvur -  8. aprill 
Valentina Ognjova, õppeüles
ande täitja -  8. aprill

40

Rita Siilivask, õppekorraldu
se spetsialist -  9. aprill 
Ülle Rattasep, laborant -  14. 
aprill

45

Heli Uibo, administraator -
11. aprill

Ele Sepp, õpetaja -  9. aprill 
Marika Markus, koordinaator -
12. aprill
Ülle Altnurme, peaspetsialist -
13. aprill

30

Tiia Vissak, vanemteadur -
11. aprill

25

Tanel Mällo, erakorraline 
teadur -  12. aprill 
Vadim Boltruško, insener -
13. aprill
Els Heinsalu, erakorraline 
teadur -  13. aprill

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

K IR I

Moskvalase mõtted 
Eesti kirjasõnas
Üllatuse ja rõõmuga lugesin 
Paul Goble’i artiklit (UT, 24. 
märts), milles ta referee
rib Vene geograafi Boriss 
Rodomani mõtteid seoses 
Tartuga.

Tahaksin lisada, et Boriss 
Rodoman pole tuntud mitte 
ainult Venemaal, vaid ka Ees
tis. Ta oli alati üks huvitava
maid esinejaid TÜ ja Moskva 
Ülikooli ühistel looduskaitse- 
seminaridel. Ja mitte ainult. 
Sest tema uudsetest mõtetest 
tulvil ettekanded ajenda
sid mind juba aastast 1979 
avaldama neid tekste Eesti 
Looduses.

Rodoman jäi selle plaaniga 
nõusse, sest tema «ennekuul
matuid» ideid oli Venemaal 
raske, vist isegi võimatu 
trükkida. Meil aga hakkasid 
Rodomani väga uudsed tee- 
maarendused Eesti Looduse 
sisu mitmekesistama täies
ti regulaarselt. Rodoman 
analüüsis keskkonna eri 
kasutusviise (EL 1979, nr 7) 
ja reisijuhtimiskunsti kui loo
mingulist tegevust (EL 1980, 
nr 7). Maastikuarhitektuuri

vallas kujunesid lausa novaa
torlikeks tema «Polariseeritud 
maastikes» (EL 1982, nr 2 ja 
3) esitatud seisukohad, artik
lis «Ülejärgmistele sajanditele 
mõeldes» (EL 1984, nr 6) on 
aga põnevaid mõtteid seoses 
inimeste unistusliku siirdumi
sega kosmosesse.

«Kaunis maa -  viljakandev 
maa» (EL 1983, nr 2) rõhutab 
vajadust säilitada põlluma- 
jandusmaastikus maastiku 
ilu, seista leppimatult vastu 
inetusele, ühekülgsele ümber
kujundamisele.

Kuigi Rodomani artiklitele 
Eesti Looduses olid lisatud 
vene- ja ingliskeelsed sisukok
kuvõtted, kuigi ta võis rahule 
jääda lugejate arvuga (ELi 
tiraaž oli tollal 58 000), oli ta 
kolleegile kord siiski nukralt 
kurtnud: «Nii kahju, et ma ei 
oska keelt, milles mu mõtteid 
avaldatakse...».

Linda Poots

Linda Poots on töötanud aja
kirja Eesti Loodus toimetuses 
1957-1984, sh 24 aastat pea
toimetajana.

IT  K O O L IT U S  Ü L IK O O L I  T Ö Ö T A J A T E L E

MS Excel algajatele ja edasijõudnutele

26. aprillil algab MS Exceli kursus. Kursus on jagatud kuueks 
mooduliks. Lisandunud on uus moodul -  nn statistika moo
dul. Kursusel võib osaleda ka üksikuid mooduleid läbides. 
Exceli moodulite programm, ajakava ning maksumus IT osa
konna veebilehel www.ut.ee/it/teenused/koolitus.
Kursusele registreerumine ja täiendav info: IT osakond, Riina 
Reinumägi, riina.reinumagi@ut.ee, tel 737 5442 (või mob 
lühinumber 35442).

Ta r tu  Ülikool
Tartu Ülikool võtab tööle

sisevalve juhi,
kelle ülesanne on administraatorite ja sisevalve töötajate 
töökohustuste täitmise ja valvetoimingute õigsuse kontrol
limine, sh mehitatud valveobjektide perioodiline kontroll 
õhtusel ja öisel ajal ning nädalavahetustel.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elu
lookirjeldus hiljemalt 15. aprillil e-postiga või paberil TÜ 
personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 302 , Jakobi
4. 51014 Tartu). Täpsem info www.ut.ee/konkurss ja tel 
737 5145.

T Ü  L O E N G U S A R I  S T U D I U M  G E N E R A L E

Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus
11.-22. aprillini kell 16.30

11. apr «Treeningu monitooring tippspordis akadee
milise sõudmise näitel», dots Jaak Jürimäe 
(kuppelsaal)

12. apr «Eesti ettevõtete välisturgudelt taandumise
põhjused», Ele Reiljan, PhD (kuppelsaal)

13. apr «Kool ja kooliuuringud», prof Eve Kikas (kup
pelsaal)

14. apr «Inimorganismipõhine toitumine», prof Mihkel
Zilmer (nurgasaal) «Sotsiaalse positsioneerimi- 
se meetodi kasutamisest Tallinna kesklinna pla
neerimisel», Rein Ahas, PhD (seminariruum)

15. apr «Tööstusmatemaatika», dots Peep Miidla (kup
pelsaal)

18. apr «Eestlase sajand enne pärisorjuse kaotamist»,
prof Mati Laur (kuppelsaal)

19. apr «Eesti töösuhete regulatsiooni areng Euroopa
Liidu õiguse kontekstis», dots Merle Muda 
(kuppelsaal)

20. apr «Uimastid, teadvus ja ühiskond», prof Jaanus
Harro (kuppelsaal)

21. apr «Piibel kui poeesia. Vana Testamendi loomisloo
näitel», mag Urmas Nõmmik (kuppelsaal)

22. apr «Kaasaegsed alalisvoolusalvestid ja kütusele-
mendid», prof Enn Lust (nurgasaal)

TÜ esindusel Tallinnas täitub 10 tegutsemisaastat! Ootame 
külalisi 11.-15. aprillini lahtiste uste päevadele.
Info: TÜ Tallinna esindus, Kaarli pst 3, tel 627 1896, 
esindus@tallinn.ut.ee.

Tulge laupäeval 
linnulaululaupäevak
H e ik i Tam m
botaanikaaia direktor

9. aprillil kell 11-17 toimub 
botaanikaaias LiLiLa ehk 
linnalinnulaupäevak.

Igal täistunnil õpetatakse 
pesakaste valmistama, on 
avatud linnujututuba ja linnu- 
filmituba.

Vahepeal saab kuulata 
loodushäälte kontserti ning 
ekskureerida troopikataime
de vahel. Keskpäeval toimub 
munaveeretamise võistlus. 
Valmistatud pesakastid riputa

takse ühiselt üles kell 16.
Kaasa võtta supikauss, lu

sikas ja teekruus, et vahepeal 
keha kinnitada.

Laupäevaku korraldavad 
botaanikaaed, Tartu Keskkon- 
nahariduse Keskus ja Eesti 
Ornitoloogia Ühing.

Palju tänu toetajatele: Tar
tu Linnavalitsus, Jugent OÜ, 
Eesti Metsatööstuse Liit, Vara 
Saeveski, AS Rait.

Üritus on kõigile tasuta!
Täpsem info: www.ut.ee/ 

botaed, www.teec.ee, tel 736 
1693.

K O N V E R E N T S

Eesti Akadeemiline Orientaalselts 70

9. aprillil kl 11.15 algab keemiahoone ringaud Eesti Akadee
milise Orientaalseltsi 70. aastapäeva konverents.

Esinevad Andres Herkel, Tarmo Kulmar, Linnart Mäll, Ott 
Ojaperv, Teet Toome ja Peeter Vähi.
Teemavaldkonnad on budistlikud tekstid ja nende kujunemi
ne, judaism ja
Maimonides, Jeesuse võimalik elukäik, muistse Peruu ret
septsioon ning poliitiline olukord Aserbaidžaanis.
Pärast lõunat näitab Ülo Valk filmi «Assami külad ja templid». 
Osavõtt vaba.

K O N V E R E N T S
Eesti e-ülikooli konverents

«E-õpe versus administratiivsed takistused»
14. ja 15. aprillil EPMÜ peamaja aulas

Konverentsil arutatakse Eesti kõrgharidusprobleeme ja tut
vustatakse võimalikke lahendusi, mida pakuvad uued peda
googilised käsitused ja tehnoloogilised võimalused.

Osalema on oodatud kõik, kes peavad oma südameasjaks 
Eesti kõrghariduse konkurentsivõimet lähemas ja kaugemas 
tulevikus.

Kava ja registreerumine: www.e-uni.ee/konverents.

U T  A P R IL L IN A L J A D

Toimetus vabandab spikrinäituse külastajate ees, kes spik
reid näha soovisid. Kahjuks olime sunnitud neile vastama 
vaid ühe sõnaga: «Aprill».
Kes tahaksid tõesti üht spikrinäitust näha, peavad ootama 
järgmise aasta 1. aprillini, kui vahepeal mõni muuseum UT 
ideest kinni ei haara.
Samuti vabandame asjatult kakaoõhtule tulnute ees. Kuna 
õppejõudude vanusetsensuse ülevaated riigiti ning tasuta 
ja tasulise õppetöö tulemuste võrdlemine on aktuaalsed 
teemad, loodame, et nende käsitlemise ülikoolis keegi ette 
võtab.

UT toimetus

K A IT S M IS E D
11. aprillil kl 10.15 kaitseb Tiigi 
78-236 avaliku halduse osakon
nas Liina Sillaots magistritööd 
«Eesti riigi osalusega äriühingu
te siseauditi nõuetega seotud 
halduskoormuse mõõtmine 
standardiseeritud kulu mudeli 
abil». Juhendaja: dr Taavi An
nus. Oponendid: Leno Saarniit, 
MA ja Mari-Liis Liiv, MPA.

15. aprillil kl 15 kaitseb A. 
Linkbergi nim aud (Puusepa 8) 
meditsiinidoktori kraadi radio
loogia vanemassistent Vladimir 
Järv teemal «Radioloogiline 
kihtdiagnostika vaagna pahaloo
muliste kasvajate ulatuse ravi- 
eelsel määramisel ja ravijärgsel 
jälgimisel». Juhendaja Lennart 
Blomqvist, PhD (Karolinska insti
tuut). Oponent Häkan Ahlström, 
PhD (Uppsala Ülikool).

20. aprillil kl 16 kaitseb germaa- 
ni-romaani osakonnas Ülikooli 
17-103 Reet Liimets doktori
tööd «Mina kui ruumilis-ajaline 
konstrukt: eesti ja saksa noorte 
elufiktsioonid». Juhendaja prof 
Krista Vogelberg, ped-knd. 
Oponent emeriitprof Jüri Orn, 
ped-knd (TLÜ).

LO E N G U D
12. aprillil kl 18 peab emeriitprof 
Helmut Piirimäe Tartu Saksa

Kultuuri Instituudis (Kastani 1) 
loengu «Tartu kui hansalinn».

13. aprillil kl 16.15 toimub Lossi 
3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
1251. ettekandekoosolek. Kavas 
emeriitprof Sulev Vahtre loeng 
«Kas Jüriöö ülestõus algas 
jüriööl?».

K O N TS E R T

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

15. aprillil kl 19 esinevad džässi- 
saalis Hedvig Hanson (vokaal), 
Andre Maaker (kitarr) ja Mihkel 
Mälgand (kontrabass).
Pilet 80 ja 50 kr.

TARTU LINNAMUUSEUMIS
10. aprillil kl 16 sarjas «Maa
ilmast ja muusikast» Tõnu Mi
kiver (tekst) ja duo Resonabilis 
-  Iris Oja (metsosopran), Kristi 
Mühling (kannel) ja Tarmo Jo
hannes (flööt).
Kavas Jermaks, Isaac, Manneke, 
Bach, Cage, Kristi Mühlingu 
seaded kandlele või kandlele ja 
flöödile.
Tekstid Hermann Hesse teostest 
«Muusika», «Fantaasiad», «Klaas
pärlimäng», «Võluri unenägu». 
Pilet 60 ja 40 kr.

TÜ AULAS
8. aprillil kl 19 Espoo Muusika
kooli orkestri ja koori kontsert.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/it/teenused/koolitus
mailto:riina.reinumagi@ut.ee
mailto:personal@ut.ee
http://www.ut.ee/konkurss
mailto:esindus@tallinn.ut.ee
http://www.ut.ee/
http://www.teec.ee
http://www.e-uni.ee/konverents
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Konstanz -  
ülikoolilinn  
Euroopas
LK 3

Haldusdirektor 
Riho lllaku  
tähtpäev
LK 2

Kevadpäevad 
25. aprillist 1. maini
LK 2

M a ilin  A asm äe
üliõpilasesinduse 
teabevaldkonna spetsialist

22. aprillini saab Interne
tis hinnata Tartu Ülikooli 
sõrmuse kavandit. Esimese 
päeva jooksul andis kolmele 
kavandile oma hinnangu üle 
700 inimese.

Tartu Ülikooli sõrmus on 
üliõpilastele, õppejõududele ja 
vilistlastele mõeldud meene. 
Tegemist on erikujundusega 
ehtega, kõik kavandite autorid 
on kasutanud fassaadimotiivi, 
kahel sõrmusel on peal tekst 
«Universitas Tartuensis».

Hääletada saab ühe korra

Üliõpilasesinduse avaliku 
poliitika spetsialisti Terje 
Herman-Tennosaare sõnul on 
projekti kõik etapid hoolikalt 
läbi mõeldud, et tellijale ja 
kavandi valijale protsess või
malikult lihtsaks ja kasutaja- 
sõbralikuks teha.

Kuigi Tartu Riiklikul Üli
koolil oli oma tekkel, sai siiski 
otsustatud sõrmuse kasuks. 
Omal ajal viidi läbi küsitlus, et 
selgitada tudengkonna eelis
tusi. Suurem osa oli sõrmuse

poolt, kuna Tartus on palju 
akadeemilisi üliõpilasorgani
satsioone, kes oma mütse ja 
tekleid ülikooli üldtekli vastu 
välja ei vahetaks,» põhjendas 
Herman-Tennosaar.

Sõrmuse kavandeid saab 
hinnata ja nende poolt 
hääletada Tartu Ülikooli Üli
õpilasesinduse (TÜÜE) kodu
leheküljel (www.tyye.ee). Et 
otsustamist lihtsustada, on 
sõrmuste variandid väljas ka 
ülikooli peahoones asuvas 
meenetekapis.

Kasutusel on arvutipõhi- 
ne hääletamissüsteem. See 
tähendab, et iga Interneti 
ühendusega arvuti kaudu 
saab oma lemmiku valida 
vaid korra. Üliõpilasesinduse 
esimehe Hannes Klaasi sõnul 
sunnib see hääletajaid oma 
otsust kaaluma ja seega saab 
lõpptulemus tõepärasem.

Kavand valitakse välja 
hiljemalt 25. aprilliks. Ot
sustamisel võetakse arvesse 
nii avalikku arvamust kui ka 
üliõpilasesinduse ja rektoraa
di seisukohta. Seejärel läheb 
kavand kinnitamiseks ülikooli 
sümboolikakomisjonile.

Universitas Tartuensise ko-

Esinduse valimised mai algul
3 .-5 . maini toimuvad TÜ Üli
õpilasesinduse valimised.

Kandidaate saab üles seada 
ja avaldusi võetakse vastu 
18.-26. aprillini. Avaldused 
tuleb tuua üliõpilasesindusse 
Ülikooli 18b.

TÜÜE liikmeks võib kan
dideerida iga üliõpilane, kes 
on nõuetekohaselt üles seatud 
ja esindab oma struktuuri

üksust. Struktuuriüksuse all 
peetakse silmas teaduskondi 
ja kolledžeid.

Hääletamisõigus on igal 
Tartu Ülikooli üliõpilasel, 
hääletada saab kandidaatide 
poolt, kes õpivad samas struk
tuuriüksuses.

Valimispunktid asuvad 
peahoones ja  raamatuko
gus, Biomeedikumis ning

Oeconomicumis. Hääletada 
saab kella 10-18.

Eelvalimised toimuvad
28. aprillil Pärnu ja Narva 
kolledžis, 29. aprillil õigus
instituudis ja Türi kolledžis, 
kell 11-14.

Lisainfot kandideerimise ja 
valimiste kohta leiab üliõpi
lasesinduse koduleheküljelt 
www.tyye.ee.

Ukraina haridustegelased Tartus

TÜ Üliõpilasesindus 
tuleb «keldrist» välja
M a ilin  A asm äe
üliõpilasesinduse 
teabevaldkonna spetsialist

19. aprillil toimub TÜ Üliõpi- 
lasesindust tutvustav päev 
«Kevadeks keldrist välja». 
Üritused on raamatukogu 
ees kell 11-16.30.

TÜÜE haridus- ja sotsiaal- 
toimkonna esimehe Keit 
Fomotškini sõnul on tegemist 
lõbusa päevaga, millest igal 
tudengil tasuks osa võtta. 
«Sätime telgi mõnusalt üles,

et kõigil oleks võimalik istu
da ja lahedalt aega veeta,» 
rääkis ta. Suuremat osa TÜÜE 
liikmetest saab sel päeval ka 
näpuga katsuda.

Jagatakse üliõpilasesindust 
tutvustavaid materjale. Saab 
osaleda mängudel, jagatakse 
auhindu ja suppi ning kohal on 
muusikabuss. Oma arvamust 
saab avaldada vabal laval.

Reklaamitakse ka tudengi
päevi ja kutsutakse tudengeid 
aktiivselt osalema esinduse 
valimistel.

12.-14. aprillini viibis Eestis 
Ukraina haridusministeeriu
mi ja kõrgkoolide delegat
sioon.

Ülikoolis võttis külalised 
vastu teadusprorektor prof 
Ain Heinaru.

Delegatsiooni koosseisu

Täna kell 15 algab TÜ nõuko
gu saalis kahepäevane kon
verents «Eesti teoloogilisest 
mõtlemisest. Sissejuhata
vaid märkusi ja apokrüüfe».

Peale TÜ usuteaduskonna 
õppejõudude Marju Lepajõe, 
Urmas Petti, Riho Altnurme 
ja Urmas Nõmmiku peavad

kuulunud Tarass Ševtšenko 
nim Kiievi Riikliku Ülikooli 
geograafiateaduskonna de
kaan prof Jaroslav Oliynyk 
tegi tutvumiskäigu bioloogia- 
geograafiateaduskonda.

13. aprillil osalesid küla
lised Tallinnas Estonian

ettekandeid veel külalispro
fessorid Alar Laats ja Andreas 
Pawlas, samuti Kristiina Ross, 
Piret Lotman, Riho Saard ja 
Ott Ojaperv.

Pärast ajaloolisi ettekan
deid toimub paneeldiskus- 
sioon «Teoloogia võimalused 
eesti kultuuri ja eestlaste

Business Schooli korraldatud 
Ukraina infopäeval.

Ukraina haridusministee
riumi ja kõrgkoolide delegat
sioon kohtus ka haridus- ja 
teadusministeeriumi teadus- 
ja välissuhete talituse amet
nikega.

enesemääratluse mõjutami
sel» (juhatab Lea Altnurme). 
Diskussioonil osalevad Eenok 
Haamer, Alar Laats, Andrus 
Norak, Meego Remmel, Riho 
Altnurme.

Kava: www.us.ut.ee/89902. 
Diskussiooni otseülekanne 
http://video.ut.ee.

Konverents Eesti teoloogia ajaloost

dulehekülje küsitlus näitab, 
et sõrmuse soetaks endale 
üle 50% vastanutest. Terje 
Herman-Tennosaar usub, 
et ehte näol on eelkõige 
tegemist mälestusesemega. 
«Igal ülikoolis õppinul tekib 
kooliga üldjuhul omalaadne 
emotsionaalne side. Sõrmus 
on meene, mis jääb inimest 
edaspidises elus saatma ja üli- 
kooliperet liitma,» selgitas ta.

Tellimine lihtne

Üliõpilasesinduse ettepane
kul ja rektoraadi poolt heaks
kiidetud statuudi kohaselt on 
sõrmus õigus saada tellimise 
hetkel vähemalt teisel kursu
sel õppivatel üliõpilastel ning 
ülikooli vilistlastel. Samuti 
saavad meene endale soetada 
ülikoolis vähemalt aas
ta õpetanud 
õppejõud.

«Esimese 
aasta tu
dengid ei 
pruugi veel 
koolis ja 
e r ia la -  
valikus 
k in d 
la d

olla,» põhjendas Herman- 
Tennosaar esmakursuslaste 
nimekirjast väljajätmist.

Pärast kavandi kinnitamist 
saab ehet hakata tellima 
aasta ringi TÜ Üliõpilas
konna Sihtasutusest Narva 
mnt 25. Seega saavad sellel 
aastal lõpetajad soovi korral 
sõrmuse juba sõrme. Meene 
lõplik hind sõltub võitnud ka
vandist, hõbedast sõrmus 
hakkab maksma 200 
krooni ringis, kullast 
sõrmus umbes 
1000 krooni.

Üliõpilasesindus 
soovib tellimise teha 
võimalikult lihtsaks 
Tudengid peavad kaa
sa võtma isikut tõen
dava dokumendi, 
vilistlastelt nõu-

K A V A N D I D

Ülikooli sõrmuse kavandeid 
saab hinnata ja nende poolt 
hääletada: www.tyye.ee/ 
sormus.

takse lõpudiplomi koopiat.
Mujal elavatel vilistlastel 

on võimalik sõrmust osta ka 
Interneti teel. Selleks tuleb 

diplomi koopia saata 
postiga. Infot 

sõrmuse ja telli
mise kohta leiab 
kindlasti jooks

valt ka TÜÜE 
koduleheküljelt 

w w w .tyye.ee/ 
sormus.

20. aprillil 1992 p a i
ga lda ti peahoone taha  
Gustav I I  A do lfi mäles- 
tussaam as.

U U D I S E D

Meedia diktatuuri- 
režiimide tingimustes
22.-25. aprillini toimub ülikoo
lis rahvusvaheline konverents 
«Meedia diktatuurirežiimide 
tingimustes 1940ndate ja 
1950ndate Kesk- ja Ida-Eu- 
roopas».

Konverentsi ühe korraldaja, 
meediauuringute dotsendi 
Maarja Lõhmuse sõnul on 
osalema oodata 16 riigist 30 
meediauurijat, kelle uurimis
teemad käsitlevad diktatuu
ririikide meediaprobleeme. 
«Sessioonidel käsitletakse 
erinevate diktatuurirežiimide 
meediapraktikat: meedia ja 
riigivõimu suhteid, totalita- 
ristliku meedia süsteemi, 
sisu, tsensuuri ja kontrolli 
mudeleid,» märkis Lõhmus.

Konverentsi korraldajad on 
dr Olaf Mertelsmann (nõuko
gude ajaloo perioodi uurimis
keskus) ja dr Maarja Lõhmus.

Huvi korral saab registree
ruda: maarja.lohmus@ut.ee, 
tel 525 5055.

Kohtuarstiteaduse 
õppetooli aastapäev
Täna tähistavad Pärnus TÜ 
kohtuarstiteaduse õppetool 
ning Eesti Kohtuarstlik Eks
pertiisibüroo kohtuarstiteadu
se kui iseseisva eriala välja
kujunemise 110. aastapäeva 
Eestis.

Teaduskonverentsil Pärnu 
haiglas arutletakse kohtu
arstiteaduse rolli üle Euroo
pa õigussüsteemis. Samuti 
kohtuarsti töö vajalikkuse 
üle katastroofiohvrite identi
fitseerimisel ning praktika ja 
teooria sidumise teemal.

O N L I N E - K Ü S I T L U S

Kas soovid 
ülikooli sõrmust?

Vastajaid: 36

Uus küsimus:
Kui kaugel oled 

bakalaureusetööga? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

Tartu Ülikool saab oma sõrmuse

TÜÜE esimees Hannes Klaas ootab 19. aprillil kõiki üli
õpilasi tutvuma esinduse tööga. e r g i  p ro m m ik

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.tyye.ee
http://www.tyye.ee
http://www.us.ut.ee/89902
http://video.ut.ee
http://www.tyye.ee/
http://www.tyye.ee/
mailto:maarja.lohmus@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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TÜ tunnustab
TÜ aumärgiga autasustati 
emeriitprofessorit Kuulo Ka
lameest.

TÜ tänukirja pälvis 65. 
sünnipäeval pikaajalise kohu
setundliku töö eest füüsika- 
keemiateaduskonna raamatu
koguhoidja Helju Kõrs.

Vitali Sobolevi foto
näitus Ukrainast
5. aprillil avas Ukraina saat
konna nõunik Vitali Sobolev 
TÜ raamatukogus fotonäituse 
«Ukraina ja Eesti sõprade pil
gu läbi».

Vaadata on Andrei 
Mosijenko ja Annika Haasi 
fotosid Ukrainast ja Eestist.

Nõunik tegi raamatukogule 
ka kingituse Ukraina autorite 
trükistest.

Ilmus «Seitsme 
venna» uus tõlge
26. aprillil kell 11 toimub 
Aleksis Kivi «Seitsme venna» 
uue tõlke ilmumisele pühen
datud ettekannete päev.

Konverents on pühendatud 
äsjalahkunud kirjanikule ja 
tõlkijale Aivo Lõhmusele. 
Ettekannetega esinevad Päivi 
Istala, Ilkka Malmberg ja Esko 
Rahikainen ning eesti kirjan
duse prof Rein Veidemann ja 
Rein Põder.

Loeng rohelisest 
m eediast
21. aprillil kell 18 peab aja
kirjanik Toomas Jüriado Tartu 
Keskkonnahariduse Keskuses 
avaliku loengu «Roheline 
meedia».

Ta käsitleb keskuse avalike 
loengute sarja esimesel loen
gul keskkonnateavet Eesti 
ajakirjanduses ja Internetis. 
Jüriado on olnud seotud nii 
raadio, trükiajakirjanduse, te
levisiooni kui ka Internetiga.

Vello Pettai valiti 
professoriks
TÜ nõukogu valis võrdleva 
poliitika professoriks polito
loogia osakonna teaduri, PhD 
Vello Pettai (pildil).

Pettai (sünd 1968 USAs) 
on lõpetanud Middlebury 
Kolledži vene keele erialal 
(BA) ning Kolumbia Ülikooli 
politoloogia erialal (MPhil).
2004. aastast on ta Kolumbia 
Ülikooli politoloogia doktor.

1995-1996 oli TÜ polito
loogia osakonna külalislek- 
tor, 1997-2002 lektor, 2002. 
aastast teadur. 2001-2004 
politoloogia osakonna juhata
ja. Pettai töötas ka 1997-1999 
nõuniku ja presidendi täie
volilise esindajana rahvus
vähemuste ümarlaua juures,
2000-2004 poliitikauuringu- 
te keskuse PRAXIS nõukogu 
esimees.

Pettai peamised uurimis
valdkonnad on võrdlev rah
vuspoliitika, parteid ja partei- 
süsteemid, valimiskäitumine, 
režiimisiirded jm.

Kuidas on sujunud koos
töö  haldusdirektor Riho 
Illakuga?
Vastab õppeprorektor prof 
Tõnu Lehtsaar.

Olen Riho Illakuga suhel
nud nii õppejõu, dekaani kui 
ka prorektorina. Tegemist on 
vastuolulise inimesega, mis 
on suurte isiksuste üks tun
nusjooni.

Üks vastuolu on selles, et 
sõltumata rollist, milles tema
ga suhelda, on Illak ikka Illak; 
samas kohaneb ta kiiresti 
muutuvate oludega.

Olen tõdenud, et abivalmi
mat ja osavõtlikumat inimest 
kui Riho annab otsida; samas 
oskab ta oma tahtmist läbi 
suruda.

Tähelepanelikul lävimisel 
avaneb Riho kui tundeline 
inimene; samas juhib ja käi
tub ta sageli kindla- ja karmi
käeliselt. Mulle meeldib Riho 
juures kõige enam see, et 
tema sõna võib usaldada ja et 
ta leiab oma paberite hiidvir- 
nast kolme sekundiga vajaliku 
lehe üles.

Kui Teil tu leks ise lo o 
m ustada juubilari m õne 
m ärksõnaga, s iis  m illi
sed  need  oleksid?
Vastab Tartu abilinnapea 
Anto Iii.

Organiseerimisvõime (mäle
tan teda Tartu muusika
päevade peakorraldajana) ja 
meeskonnatöö (linnavalitsuse 
kultuuriosakonna juhatajana, 
ülikooli haldusdirektorina); 
korrektne asjaajamine; oma 
inimeste eest seisja; kodu 
väärtustav.

Kuidas on õigusteadus
konnal sujunud koostöö  
haldusdirektor Riho 
Illakuga?
Vastab õigusteaduskonna 
arendusprojektide juht, õigus
teaduse doktor Peep Pruks.

U T  K U S I B

Möödunud kümnendil on 
võimalus vahetuks koostööks 
avanenud kahel korral. Mõle
mal juhul on olnud teadus
konnal põhjust rõõmustada 
uue õppehoone valmimise 
puhul -  Iuridicum (1997) ja 
Iuridicum II (2005).

Riho Illaku isiklikku panust 
neis projektides on võimatu 
üle hinnata. Asjatundlikkus, 
terviku nägemine ja julgus 
võtta parima tulemuse nimel 
põhjendatud riske on tema juu
res alati meeldivalt üllatanud.

Mida soovite Riho Illakule 
järgnevateks aastateks? 
Vastab EPMÜ rektor Alar 
Karis.

Tunnen Rihot juba sellest 
ajast, kui ta Sõbra maja pealik 
oli ning tollal meiesugustele 
isehakanud muusikutele «ka
tust» pakkus. Sealt alates on 
meie koostöö ja partnerlus 
arenenud eri vormides täna
se päevani välja. Olen alati 
hinnanud Riho vaistu ning 
soovi ettevõetu ka ellu viia. 
Sellest tulenevalt on tal üks
jagu vaenlasi nagu tõelisele 
tegijale kohane. Ühes võib 
kindel olla -  Riho on truu 
oma sõpradele ja kindlasti ka 
ülikoolile.

Mida soovida sünnipäeva
lapsele järgnevateks aasta
teks? Uusi väljakutseid, Riho, 
uusi väljakutseid!

M illised Riho Illaku juhi- 
om adused on k oostöös  
kasuks tulnud?
Vastab haldusosakonna arves
tustalituse juhataja Erki Tamm.

Kui ma 1995. aastal üli
kooli tööle tulin, ütles üks 
kolleeg, et Riho on inimene, 
kes vastutab ja kellele meel
dibki vastutada. Uskusin 
teda, sest teadsin Rihot kui 
kauaaegset Tartu edukate 
kultuuriprojektide vedajat. 
Riho on alati äärmiselt innu

kalt ja lennukalt kaasa läinud 
ülikoolis kõige uue ja positiiv
sega. Nende 11 aasta jooksul, 
juhtides ülikooli halduspoolt, 
on ta kujundanud oma vastu
tusala suurepäraselt töötava 
kollektiivi.

Ülemuse ja sõbrana on ta 
usaldav, kuid sihilikku alt
vedamist jääb ilmselt kauaks 
meeles pidama. Alluvaid 
kaitseb ta vastutajana lõpuni, 
viskudes julgelt ambrasuurile. 
Vaidlustes hääle tõstmine, mis 
minu arusaamist mööda on ta
valiselt johtunud Riho innust 
ja ülikooli patriotismist, jääb 
talle tavaliselt hinge kripelda
ma. Samas ei vii Riho tööala
seid vastuolusid või probleeme 
isiklikule tasandile. Kõigi, ka 
isiklike muredega, võtab Riho 
alati jutule.

Tunnen Rihot ka kui pühen
dunud kaitseliitlast, kelle suu
rimaks teeneks on Kaitseliidu 
Tartu Maleva Akadeemilise 
Malevkonna taasasutamise 
organiseerimine ja tegutsemas 
hoidmine tänase päevani.

M illine on Riho Illak  
spordijuhina?
Vastab TÜ Akadeemilise 
Spordiklubi juhatuse liige 
Harry Lemberg.

Riho Illaku 25-aastane tipp
juhi kogemus oli see kapital, 
millele tuginedes reorgani
seeriti ülikooli sporditegevus 
ühtseks toimivaks süsteemiks.

Tema igapäevase tegevuse 
järgi võin väita, et erinevalt 
paljudest spordijuhtidest on 
tal paigas spordijuhtimise 
põhitõde -  kes on kelle jaoks. 
Kas sportlased ning treenerid 
spordijuhtide või spordijuhid 
sportlaste ja treenerite jaoks.

Töötades koos temaga, 
jääb mulle aga arusaamatuks 
see fenomen, kust ta võtab 
energia, et töötada edukalt 
nii mitmel väga vastutaval 
ametipostil.

Debatt «Mees ja naine»
T iiu  Laks
AEGEE-Tartu avalike 
suhete juht

21. aprillil kell 18 toimub 
keemiaringis debatt «Mees 
ja naine». Debatil üritatakse 
leida vastuseid tänapäeva 
soorollide küsimustele.

Väidetavalt valitseb Eesti 
ühiskonnas olukord, kus 
naised peavad võitlema, et 
meestega võrdsed olla ning 
sealjuures unustatakse iga
sugune naiselikkus. Samas 
leidub ka vastupidiseid arva

musi, et rollid on nüüdseks 
ümber pööratud.

Järgmisel neljapäeval arut
levad professorid ja erinevate 
arvamuste esindajad, kas 
soorollid üldse enam eksistee
rivad, kuidas need mõjutavad 
meie elu, kas traditsioonilised 
soorollid on õigustatud ning 
kas need peaksid püsima 
jääma.

AEGEE-Tartu korraldatav 
debatt on avatud kõigile.

Info: Annika Visnap, 
AEGEE-Tartu president, tel 
524 9954.

Tartu kevadpäevad 2005
25. aprillist 1. maini 

www.studentdays.ee

Koomiksivõistlus

Joonista koomiks Villemist ja 
tema kevadistest sõpradest!
• Pildirida peaks mahtuma 

167x50 mm suurusesse 
raamistikku, kaadrite arv 
on vabalt valitav.

• Tuua hiljemalt 20. april
liks Tartu Üliõpilasmajja 
(Kalevi 24, sissepääs hoovi 
poolt) või saata aadressile 
aivar_l@physic.ut.ee.

• Parimateks tunnistatud koo
miksid saavad auhinnad ja 
ilmuvad ajalehes Postimees 
kõrvuti teiste koomiksitega.

Tudengilaul

26. aprillil kell 20 Tartu Üli
õpilasmajas. Laulukonkurss 
kõikidele laululindudele!
• Osalemiseks püüa helilin

dile paar lugu oma bändi 
esituses -  vähemalt üks 
omaloominguline!

• Konkursi võidab kõige tu- 
dengilikum ise tehtud laul.

• Jagatakse välja hulk eri
preemiaid -  kasvõi kõige 
vahvama pilli eest!

• Too või saada laulud ja an
keet hiljemalt 17. aprilliks 
üliõpilasmajja.

• Edasi pääseb 10 kollektiivi, 
kellega võetakse ühendust 
alates 20. aprillist.

Tudengi kevadmärjuke 
vol III

29. aprillil kell 18.30 Tudengi 
Varjupaigas. Valitakse parim 
omavalmistatud tudengiõlu!

Ekstreemsport

29. aprillil kell 16 Atlantise 
kõrval ja Emajõel. Traditsioo
niline võistlus adrenaliinija- 
nustele uutel ja enneolematu
tel aladel!
• Traditsiooniline kastironimi- 

ne, kus oodatakse rekordi 
(28 kasti) purustamist!

• Nipernaadi seiklusrada 
Emajõel, mille uudisalad

avaldatakse kohapeal!
• Meeskondlik (4 liiget) 

võistlus peaauhinnale -  neli 
2500-kroonist vautserit 
Nipernaadi Reisiklubi suvis
tele matkadele.
Täpsed võistlustingimused: 

www.nipernaadi.ee

Kostümeeritud teatejooks

30. aprillil kell 14.30 Raekoja 
platsil. Kevadpäevade kõigi ae
gade suurim spordikarneval!
• Moodustage 5-liikmeline 

meeskond võimalikult nal
jakate kostüümidega.

Tudengilaat

30. aprillil kell 13-14 Raekoja 
platsil. Kõik müügiks -  heale 
ideele leidub alati ostjaid!

Karsumm

1. mail kell 12 Atlantise ees 
Emajõel. Tudengiralli «Bam
bus» auväärne mantlipärija -  
tudengiralli omavalmistatud 
lennumasinatel!
• 1. mail kell 11 imeliikurite 

ülevaatus, kus kontrollitak
se sõiduki vastavust regle
mendile ning vastutusvõi
melise piloodi olemasolu.

Kummipaadiralli

1. mail kell 16 Atlantise ees 
Emajõel! Veesõidukite võistlus 
kõikidele merekarudele ja mais- 
maarottidele! Eelregistreeruge 
hiljemalt 30. aprilliks.

• Ujuvvahendite ülevaatus 
Atlantise juures algab 1. 
mail kl 15.

• Jõele ei lubata ilma nõue
tekohase päästevestita!

• Meeskonna eest vastutab 
kapten.

Mitmekülgne Riho Illak
16. aprillil tähistab esimest 
juubelit ülikooli haldusdi
rektor Riho Illak.

Peaaegu samal ajal saab tal 
Tartu Ülikoolis töötatud 11 
aastat. Haldusdirektori vas
tutada on paljud valdkonnad: 
ülikooli kinnisvara, haldus, 
ehitus, remont, planeerimine, 
IT, Toomemägi, spordiklubi, 
Kääriku, koostöö linnaga, 
kultuurikollektiivid, botaa
nikaaed -  need on vaid väga 
lühikesed märksõnad selle 
kohta, millega tänasel sünni
päevalapsel iga päev tegeleda 
tuleb. Ning kõike toimetab ta 
südamega, kas siis osaledes 
ülikooli ruumilise arengu 
planeerimises või noomides 
isalikult korvpallimeeskonna 
mängijaid.

Kolleegid hindavad tema 
energilisust ja töökust, ette
võtlikkust ning alati selgeid 
seisukohti. Siira ja spontaanse 
arvamuse avaldajana on just 
Riho see, kes aruteludes ka 
siis kahe jalaga maa peale 
jääb, kui ülejäänud liialt teoo
riasse või filosoofiasse kipu
vad kalduma. Otsese ütlemise 
kõrval on ta samas tuntud 
selle poolest, et seisab alati 
oma meeskonna eest ning ei 
unusta nende tööd vääriliselt 
tunnustada.

Väljaspool tööd on Riho 
kindel tugi oma perele ning 
võib väiksemas seltskonnas 
näiteks lõputult rääkida 
oma tublidest lastest. Ta on 
pühendunud kaitseliitlane, 
Tartu maleva akadeemilise 
malevkonna pealik, Eesti

Riho Illak ja  tollane abilinnapea Laine Jänes Y-Galerii 
avamisel 2004. aasta jaanuaris. l a u r i  k u lp s o o

Rahva Muuseumi sõprade 
seltsi liige, Ilmamaa kirjas
tuse nõukogu liige, jne, jne. 
Kadestamisväärt energia ning 
mitmekülgsus!

Hea kolleeg Riho! Soovime, 
et Sul ikka jätkuks jõudu ja

tahtmist vastutust kanda, 
võluda sarmika suhtlejana 
inimesi enda ümber ning lei
da kohustuste kõrval aega ka 
lihtsalt iseenese jaoks.

Siirad õnnesoovid!
Rektoraat

http://www.studentdays.ee
mailto:aivar_l@physic.ut.ee
http://www.nipernaadi.ee
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Konstanzi Ülikoolis õpib igal aastal eri õppeastmetes umbes 20 Eesti üliõpilast, kes kohtuvad igal reedel eestlaste lõunal. e r a k o g u

Konstanz — ülikoolilinn Euroopas
K O N S T A N Z I  Ü L I K O O L I  S T I P E N D I U M I D

Konstanzi Ülikool pakub TÜ teadlastele, õppejõududele, 
doktorantidele, magistrantidele ja üliõpilastele võimaluse 
kandideerida õppe- ja teadustöö stipendiumitele. 

Dokumentide esitamise tähtaeg 22. aprill.
Loe UT 4. lk.

K ris ti Lõuk
filosoofia 2. a magistrant

11. aprillil alanud suvese- 
mestrit alustas Konstanzis 
rohkem kui 9000 tudengit, 
kellest on välisüliõpilasi üle 
1200.

Kõige rohkem on välistu
dengeid Rumeeniast, Sveit- 
sist, Bulgaariast, Hiinast, 
Itaaliast ja Venemaalt. Eestla
sed teevad isekeskis nalja, et 
kui reastamise aluseks võtta 
riigi rahvaarvu ja Konstanzis 
õppivate tudengite suhe, siis 
oleks Eesti kindlasti esireas.

Kodune tunne

Mis on see, mis toob igal 
aastal umbes 20 eestlast 
Konstanzi ja neid seal hoiab?

Konstanz on Tartust veidi 
väiksem ülikoolilinn (ela
nikke üle 80 000) Euroopa 
südames, Lõuna-Saksamaal, 
Šveitsi piiri ning Bodensee 
järve ääres. Seega neile, kel
lele meeldib Tartu, meeldib 
ka Konstanz. Ülikool asub 
meeldiva kliimaga kohas -  ke
vad saabub varem, suvi kestab 
kauem, päevad on pikemad ja 
valgemad ning Alpid lähedal.

Linn on väike, kompaktne 
ning hea infrastruktuuriga, 
kiireimaks liiklusvahendiks

P ille  S ä ä lik
TÜ Akadeemilise 
Naiskoori laulja, 
doktorant

TÜ Akadeemiline Nais
koor valis 60. sünnipäeva 
üritustel oma auliikmeteks 
helilooja Ester Mägi ja heli- 
režissööri Maido Maadiku.

Naiskooril on traditsioon 
valida koori auliikmeks ini
mesi, kes oma tegevusega on 
koori tegevusele ja kestmisele 
igati kaasa aidanud. Auliik
meks on valitud teiste hulgas 
koori asutaja helilooja Ri
chard Ritsing, rektorid Arnold 
Koop ja Feodor Klement, koori 
kauaaegne hääleseadja Rudolf 
Jõks, koori asutaja ja esimene 
president Irene Maaroos ning 
helilooja Veljo Tormis.

Auliikmeks Ester Mägi

Helilooja Ester Mägi laulu
looming on püsinud naiskoori 
repertuaaris pikka aega. 
Tema muusikat on kirjeldatud

on jalgratas. Kohalik üliõpi- 
lasesindus on loonud kaherat
talise sõbra eest hoolitsemi
seks kõikide vajalike tööriista
dega varustatud iseabitöökoja 
(.Selbsthilfewerkstadt).

Üks parimaid ülikoole

Peamise Konstanzi tuleku 
põhjusena tooksin välja või
maluse õppida heas ülikoolis. 
Hiljuti koostas ajakiri Spiegel 
Saksa ülikoolide edatabeli, 
kus Konstanzi Ülikool oli nel
jandal kohal.

Eriti hinnatud on siinne 
politoloogia eriala ning tei
sed sotsiaalteadused (juura, 
majandus).

Saksamaa mõistes on 
Konstanz väike, campus-tüüpi 
ülikool, millel on oma nägu ja 
kindel profiil. Ülikool ise peab 
vajalikuks rõhutada lühikesi 
(Tartu mõistes olematuid) 
vahemaid ning Saksamaale 
ebatüüpilisi teenuseid nagu 
ööpäev läbi avatud raam atu
kogu.

Samuti peetakse oma tuge
vusteks interdistsiplinaarsust 
ning rahvusvahelisust.

Hea taseme kinnituseks 
on raamatukogu, mis mõne 
aasta eest hinnati Saksamaal 
paremuselt teiseks. Väga olu
line on, et kõik raamatud on

kui põhjamaiselt karget ja 
delikaatset, lüürilist ja eeti
list. Laulude algmaterjaliks 
on tihti rahvaluule ja sealt 
on naiskoorile kirjutatud vii
sidesse põimitud igipõliseid 
sünni, surma ja armastuse 
teemasid.

CD-plaat «Laulupuu»

Märtsis ilmus plaat «Laulu
puu» Ester Mägi laululoomin
guga Eesti Rahvusmeeskoori 
ja TÜ Akadeemilise Naiskoori 
esituses. See on naiskoorile 
kolmas kord CD-I üles astu
da. Varem on ilmunud «Vivat 
academia» (1997) koos TÜ 
Kammerkoori ja Tartu Aka
deemilise Meeskooriga» ning 
«Tähemõrsja» (2000), kus 
naiskoor esitab Veljo Tormise 
laule ja rahvalauluseadeid.

Naiskoor on tänulik Ester 
Mägile võimaluse eest olla 
tema naiskooriloomingu 
jäädvustajaks.

Teiseks auliikmeks valis 
naiskoor Klassikaraadio heli-

avariiulitel. See teeb iseseisva 
töö (nt materjali otsimise ja 
viitamise) lihtsamaks ning 
meeldivamaks. Raamatukok
ku on tellitud palju rahvus
vahelisi ajakirju, rääkimata 
teoreetilisest kirjandusest, 
mida võib leida nii inglise kui 
ka saksa keelses.

Seda, et raamatukogu on 
ülikooli süda, ei kinnita mitte 
ainult lahtioleku ajad, vaid 
ka asukoht hoonetekompleksi 
keskel. Sealt jõuab kiiresti 
õigeks ajaks loengusse, se
minari või mensa!sse sööma. 
Kui viimasesse just iga päev 
ei jõua, siis reedeti eestlaste 
lõunale kindlasti.

Ka ühiselamud, kus elab 
enamik välisüliõpilasi, asuvad 
ülikoolile lähedal -  rattaga 
viie ja jalgsi 15 minuti tee.

Saksamaale õppima tuleku 
plussideks on kindlasti ka 
tasuta kõrgharidus (veel) 
ning suhteline odavus (nt 
võrreldes Inglismaa, Rootsi 
või Islandiga).

Kasulik ja meeldiv käsikäes

Kuna enamik välisüliõpi- 
lastest elab ühikates ning 
sakslased pigem mitte, siis 
võib juhtuda, et nendega kok
kusaamised jäävad harvaks. 
Oluliseks integreerumis-

režissööri Maido Maadiku, 
kes püüdis linti nii naiskoori 
lauldud Ester Mägi loomingu

võimaluseks on seminaride 
kõrval sportimine, mis on 
Konstanzis hästi korraldatud. 
Siinne akadeemiline spordi
klubi (Hochschulsport) pakub 
igal semestril välja suure 
hulga kursusi alates klassi
kalisest balletist kuni allvee 
rugby'ni, tennisest ja thai 
bo’st rääkimata. Enamjaolt on 
kursused tasuta ja kõik võivad 
neile registreeruda. Erasmuse 
tudeng Helina Voogne on 
näiteks Konstanzi Ülikooli 
esindanud koos teiste nais- 
jalgpalluritega turniiridel nii 
Milanos kui Barcelonas.

Välissemestri või -aasta üks 
eesmärke on ka enda proo- 
vilepanek uues keeleruumis 
ja kultuurikeskkonnas. Kes 
oleks seda varem arvata osa
nud, et allakirjutanu läheb 
koos sakslase ja hiinlannaga 
veebruaris Reini ujuma. Aga 
nii see ometi oli.

Kuna tihtipeale räägitakse 
omavahel dengliscftit (saksa-

kui ka laulud naiskoori teise 
päris oma CD «Eesti mustrid» 
tarvis.

inglise segakeelt) ning ühtegi 
emakeele kõnelejat juures 
pole, tasub osa võtta keele
keskuse keelekursustest.

Vaba aeg kulub eelkõige rei
simisele. Euroopa süda liht
salt kutsub tutvuma ümber
kaudsete kohtadega. Näiteks 
on allakirjutanu ringi sõitnud 
Saksamaal, Šveitsis, Prantsus
maal, Hispaanias. Lihtsamaks 
ning taskukohasemaks teevad 
reisimise siinse välisüliõpilas
talituse korraldatavad ekskur
sioonid.

Konstanzis oldud aeg on 
meeldiv ja kasulik -  olen siit 
raamatukogust saanud palju 
vajalikku materjali oma ma
gistritöö jaoks ning julgen 
taas vabalt (küll vigadega) 
saksa keeles rääkida. Olen 
tänulik kõigile, kelle initsia
tiivil tegutseb ülikooli juures 
Herbert-Quandti fond, tänu 
millele on võimalik praegu
ne aastane enesetäiendus 
Konstanzis.

Koos uskumatult terava 
kõrva (ega asjata saanud 
Grammyt tema lindistatud 
plaat RAMi ja Ellerheina 
koostööst) ja muheda olemi
sega Maidoga veedeti pea
aegu täpselt aasta jooksul 
õpetajate seminari aulas neli 
nädalalõppu.

Ikka sussid jalas, noot käes 
ja viisid suul, kuni viimase loo 
viimase taktini, kui lindistaja 
muigvel suust kõlas: «Nii, ai
tab küll».

CD-plaat «Eesti mustrid»

Materjal sai linti ja ainult 
Eesti heliloojate naiskooriloo- 
mingut sisaldav plaat «Eesti 
mustrid» valmis täpselt nais
koori 60. juubelipidustuste 
teiseks päevaks, 2. aprilliks.

Sellel plaadil saab kuulda 
Veljo Tormise, Ester Mägi, 
Gustav Ernesaksa, Lembit 
Veevo, Miina Härma, Arvo 
Pärdi ja veel üsna mitme teise 
Eesti helilooja naiskooriloo- 
mingut.

U U D I S E D

Narvas müüdi eesti
keelseid raamatuid
10. aprillil toimus TÜ Narva 
Kolledžis suur eesti- ja vene
keelsete raamatute laat.

Müügil olid õppematerjalid, 
teadus-, ilu-, aime- ja laste
kirjandus 17 kirjastuselt ja 
edasimüüjalt.

Eesti Kodu Narvas juhataja 
Urmas Reitavi sõnul puudub 
Narvas siiani võimalus hanki
da eestikeelset kirjandust.

Raamatulaada korraldasid 
Narva kolledž ja Eesti Kodu 
Narvas.

Näitus muinsus
kaitseliikum isest
Raamatukogus saab 22. maini 
näha fotonäitust «Muinsus
kaitseliikumine 1988 -  uue 
kevade algus».

Ülo Josingu ja Toomas 
Kaasiku fotod on pärit Pärnu 
muuseumi kogust.

Eesti Muinsuskaitse Selts 
asutati 1987. Tartu muinsus
kaitsepäevadel 14.-17. april
lini 1988 toimus palju üritusi. 
Toodi välja Eesti rahvuslipu 
värvid, mälestati 192 kommu
nistide poolt mõrvatud ohvrit 
nende ühishaual jm.

Ilmus Quine'i raamat 
«Sõna ja objekt»
Eile toimus TÜ Raamatupoes 
Willard Van Orman Quine’i 
raamatu «Sõna ja objekt» 
esitlus.

Quine’i (1908-2000) võib 
pidada möödunud sajandi 
suurimaks Ameerika filosoo
fiks. Tema 1960. a ilmunud 
«Sõna ja objekt» on tõlkija 
Anto Undi sõnul üks 20. sa
jandi analüütilise filosoofia 
tähtteoseid.

«Raamatu peateemaks on 
keel ja keele suhe maailmaga, 
mida käsitletakse naturalistli
kust ja pragmatistlikust vaate
punktist,» lisas Unt.

Raamatu on tõlkinud Anto 
Unt ja toimetanud Jaan 
Kangilaski.

Üliõpilane Kotjuh 
avaldas luulekogu
18. aprillil kell 18 esitleb eesti 
ja soome-ugri keeleteaduse 
üliõpilane Igor Kotjuh Tam
pere Majas oma venekeelset 
luulekogu «Millal saabub 
homme?».

Kirjastuses Huma ilmunud 
luulekogu toetub kirjaniku 
sõnul eesti ja vene kirjanduse 
traditsioonidele ja on selliselt 
põhimõtteliselt uus nähtus 
Eesti uuemas kirjanduses. 
Luuletaja ja tõlkija Boriss 
Baljasnõi nimetab Kotjuhi 
kõige eestipärasemaks vene 
luuletajaks ja kõige venepära
semaks eesti luuletajaks.

Esitlusel loeb autor oma 
luuletusi, temaga vestleb 
Boriss Baljasnõi. Külalisena 
esineb Kristiina Ehin, kelle 
tõlkeid loeb vene keeles Igor 
Kotjuh. Õhtu muusikalise 
poole eest hoolitseb kitarrist 
Jaak Johanson.

• •

Tartu Ülikooli Naiskoori uued auliikmed ja helikandjad

Helirezissöör Maido Maadik sai naiskoori auliikmeks, e r a k o g u
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Prof Helje Kaldaru 55
Aeg liigub muinasjutulise kii
rusega. Alles oli Universitas 
Tartuensises uudis Helje 
Kaldaru 50. juubelist. 15. ap
rillil on aga tegu juba järgmise 
verstapostiga.
Prof Helje Kaldaru töötab üli
koolis alates tema lõpetami
sest majandusküberneetikuna 
1973. a. Töötanud majandus
küberneetika ja statistika ka
teedris, ökonomeetria ja see
järel majandusteooria õppe
toolis ning käesolevast aastast 
mikroökonoomika õppetooli 
juhatajana. Uurinud majan- 
dusmatemaatilist modelleeri
mist, tervishoiuökonoomikat 
ja avaliku sektori ökonoomi
kat. Oluline on Kaldaru panus 
mikro- ja makroökonoomika 
õpetamisse -  seda nii õpikute 
autorina kui eestikeelse termi
noloogia kujundajana.
Prof Helje Kaldaru on pikalt 
vedanud iga teaduskonna üht 
raskemat ja vähem ihaldatu
mat, kuid vajalikumat ametit 
-  õppeprodekaani oma. Seda 
alates ajast, kus uued õppeka
vad alles hakkasid kujunema 
kuni tänaseni. Olles nõudlik ja 
põhimõttekindel, on tal tuden
gite hulgas tohutu autoriteet.

Kolleegid teavad juubilari kui 
väga töökat, ausat ja põhjalik
ku kaastöötajat.
Kuid peale õppejõu-teadlase 
on iga professor ka inimene. 
Helje Kaldarul on kaks last 
ja praeguseks ka kaks lapse
last. Ja vaatamata sellele, et 
juubilar armastab rõhutada 
oma Mõniste päritolu, teavad 
kolleegid väga hästi -  maailma 
parima retsepti järgi valmista
tud kurke tuleb otsima minna 
Peipsi lähedale Sassukveresse. 
Lugupeetud professorit õnnit
levad ja soovivad jõudu-jaksu 
edaspidiseks.

Kolleegid

S P O R T

TÜ/Eeden sai pronksi
12. aprillil võitis TÜ/ Eedeni 
võrkpallinaiskond ESS Falck 
Pärnut 3:0 (13, 22,19). Kok
kuvõttes said tartlannad Eesti 
naiste võrkpallimeistrivõistlus
te! pronksmedali.

TÜ/Eedeni peatreener And
res Toode ei varjanud oma 
rõõmu naiskonna kolmanda 
koha pärast. «Medal tähen
dab ikka, et hooaeg on 100% 
õnnestunud.»

Rahvusvaheline poksiturniir
15.-17. aprillini võistlevad 
Eesti, Läti, Leedu, Soome, 
Ukraina ja Venemaa poksijad 
Tartus rahvusvahelisel pok-

siturniiril «Olümpiakinnas 
2005», millega tähistatakse ka 
Tartu poksi 95. juubelit.

Info: www.tysk.ee/94897.

K O N K U R S S
Haridus-ja teadusministeerium kuulutas välja 2005. a

kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi.

Konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uuri
mistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tun
nustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijatele.

Tähtaeg: 20. aprill kl 17.

Tööd esitada: haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, 
50088 Tartu või Tõnismägi 11, 15192 Tallinn.
Auhinnafond on 37 000 kr.

Info: margus.harak@hm.ee, tel 735 0214. 
www.hm.ee>teadus>riiklikud teadustööde konkursid> kasv 
atusteaduslike tööde riiklik konkurss.

Õ N N I T L E M E

60

Tea-Mai Tammaru, assistent -  
21. aprill

55

Helje Kaldaru, professor, MJ 
õppeprodekaan -  15. aprill

40

Argo Soon, vanemassistent -  
15. aprill
Ruth Kalda, dotsent -  16. 
aprill
Indrek Zeik, haldusjuht -  17. 
aprill

Natalja Kapajeva, ametnik -  
20. aprill

30

Jelena Štšepetova, erakorra
line teadur -  15. aprill

25

Birgot Paavel, insener -  18. 
aprill
Tiina Vaarmann, spetsialist -  
19. aprill
Merle Vikat, sekretär -  19. 
aprill
Tuuli Kaldma, õppekorraldu
se spetsialist -  20. aprill

UNIVERSITAS
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

T U  P R O F E S S O R I T E  K L U B I S

21. aprillil kell 19 toimub vana kohviku I korruse puhveti
ruumis kohtumine Tartu linnapea Laine Jänesega.

Ta r tu  Ü likool

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž 
võtab tööle (asenduskohale)

d ir e k t o r i  v a s t u t a v a  s e k r e t ä r i ,
kelle ülesanne on kolledži asjaajamine, personalitöö ja 
õppekorralduse tugiteenuse osutamine.

Edukal kandidaadil on:
• asjaajamise ja arhiivinduse alane keskeriharidus ja/või 

erialane töökogemus
• väga hea koostöö- ja suhüemisoskus
• hea analüüsi-, algatus- ja  korraldusvõime
• väga hea eesti ja inglise keele oskus
• hea arvutioskus

Pakume:
• kaasaegset töökeskkonda
• konkurentsivõimelist palka

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elu
lookirjeldus hiljemalt 20. aprillil e-postiga või paberil TÜ 
Pärnu Kolledžisse (info@pc.ut.ee Ringi 35, 80010 Pärnu). 
Info www.ut.ee/konkurss ja tel 445 0520.

EESTI M UU SIK ATEAD U SE SELTSI TARTU PAEV

16. aprillil TÜ keeltemajas (Ülikooli 17)

11.15-11.45 Marju Järve, TPÜ psühholoogia magistrant -  
«Helikõrguste eristamisvõime teoorias ja 
praktikas».

11.45-12.15 Hendrik Saare, TÜ psühholoogia üliõpilane -  
«Tugevad muusikalised elamused».

12.15-12.45 Marju Lepajõe, TÜ usuteaduskonna kiriku- 
looteadur -  «Muusika psühhagoogilistest 
aspektidest Plotinosel ja Augustinusel».

14.30-15.00 Triin Vallaste, EMA muusikateaduse üliõpila
ne -  «Tallinna kontserdielust aastatel 1860- 
1865 ajalehe Revalsche Zeitung põhjal».

15.00-15.30 Maret Tomson, Viljandi Kultuuriakadeemia -  
«Muusikakriitika institutsioonist 1930. aas
tate eestikeelsetes päevalehtedes».

15.30-16.00 Eva Lepik, TÜ semiootika ja kulturoloogia 
üliõpilane -  «Die Kunst der Erzählung: Ris
tikivi ajalooliste romaanide tsükkel ja Bachi 
«Fuugakunst »».

16.00-16.30 Mart Humal, EMA -  «Mis puudub Beethove
ni sonaadi op. 81a II osas -  «Abwesenheit -  
L’absence»».

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

2005/2006. õppeaastaks
Dokumentide esitamise tähtaeg 22. aprill.
Konstanzi Ülikool pakub TÜ teadlastele, õppejõududele, 
doktorantidele, magistrantidele ja üliõpilastele võimaluse 
kandideerida õppe- ja teadustöö stipendiumidele.

Aastastipendiumid

Kandideerida võivad filosoofia-, sotsiaal-, majandus-, 
õigus- ja haridusteaduskonna üliõpilased (alates 2. kursu
sest), magistrandid ja doktorandid. Üliõpilane peab olema 
Konstanzi sõitmise hetkel TÜ üliõpilaste nimekirjas.
Kestus: oktoobrist juulini (võimalik osaleda ka ühekuulisel 
keelekursusel septembris).
Nõutavad dokumendid (saksa keeles):

• ankeet ja CV
• põhjendatud taotlus (miks soovitakse oma õpinguid 

jätkata Konstanzi Ülikoolis)
• tõend õppetulemuste kohta
• saksa keele tõend
• eriala õppejõu soovituskiri

Lühistipendiumid

1. Teadlased ja õppejõud (kõik erialad). Kestus: ühest 
nädalast ühe kuuni.
Nõutavad dokumendid (saksa või inglise keeles):

• põhjendatud taotlus
• CV
• tööplaan Konstanzis vnbimise ajaks

2. Doktorandid (kõik erialad). Kestus: 1-3 kuud.
Nõutavad dokumendid (saksa või inglise keeles):

• põhjendatud taodus
• CV
• tööplaan Konstanzis viibimise ajaks
• juhendaja soovituskiri
• diplomi koopia ja akadeemiline õiend

Teadlastel ja õppejõududel pöörduda välissuhete osakonda 
ph 302, Lea Kivi: tel 737 6114, Lea.Kivi@ut.ee. 
Doktorantidel, magistrantidel ja üliõpilastel esitada doku
mendid välisüliõpilastalitusse ph 104, Riin Kikkas: tel 737 
5151, Riin.Kikkas@ut.ee.

I T  K O O L I T U S  Ü L I K O O L I  T Ö Ö T A J A T E L E  

MS Excel algajatele ja edasijõudnutele

26. aprillil algab MS Exceli kursus. Kursus on jagatud kuueks 
mooduliks. Lisandunud on uus moodul nn statistika moo
dul. Osaleda võib ka üksikuid mooduleid võttes. 
Programmid: www.ut.ee/it/teenused/koolitus. 
Registreerumine ja info: IT osakond, Riina Reinumägi, 
riina.reinumagi@ut.ee 737 5442 (või mob lühinumber 
35442).

Kursused toimuvad avatud ülikooli arvutiklassis raama
tukogu III korrusel.

1. moodul. MS Exceli algkursus -  andmete 
sisestamine ja tabeli vormindamine (3+3 t).
T, 26. apr ja K, 27. apr kl 9.30-12.15.
Mooduli hind ülikooli sisekäibega 380 kr.

2. moodul. Diagrammid (3 t)
T, 3. mail kl 9.30-12.30.
Mooduli hind ülikooli sisekäibega 200 kr.

3. moodul. Valemid ja funktsioonid (5x45 min)
K, 4. mail kl 9.30-14.

Mooduli hind ülikooli sisekäibega 320 kr.

4. moodul. Lihtandmebaasid (5x45 min)
T, 10. mail kl 9.30-14.

Mooduli hind ülikooli sisekäibega 320 kr.

5. moodul. Kokkuvõtete tegemine (5x45 min)
K, 11. mail kl 9.30-14.
Mooduli hind ülikooli sisekäibega 320 kr.
Viie mooduli lektor Riina Reinumägi.

6. moodul. Matemaatiline statistika 
Exceli vahenditega (8x45 min)
T, 17. ja K, 18. mail kl 9.30-13.
Lektor Eve Aruvee.
Mooduli hind ülikooli sisekäibega 800 kr.

K AITSM ISED
29. aprillil kl 16.15 kaitseb TÜ 
nõukogu saalis Mart Laar ajaloo 
osakonna doktoritööd «Äratajad. 
Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 
19. sajandil ja selle kandjad. 
Tartu: Kirjastus Eesti A jaloo
arhiiv, 2005, 495 lk». Juhendaja 
prof Tiit Rosenberg. Oponendid 
emeriitprofessor Aleksander Loit 
(Uppsala Ülikool) ja prof Toomas 
Karjahärm.

LOENGUD
19. aprillil kl 16 peab Ülikooli 17- 
103 prof Peter Petersen loengu 
teemal «Kalevipoeg heute. Zur 
Bedeutung des estnischen 
Nationalepos für den Umgang 
mit Gewalt».

KONTSERT

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

15. aprillil kl 19 esinevad džässi- 
saalis Hedvig Hanson (vokaal), 
Andre Maaker (kitarr) ja Mihkel 
Mälgand (kontrabass). Pilet 80 
ja 50 kr.

16. aprillil kl 19 esinevad Severi 
Pyysalo (vibrafon, Soome) ja 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkes
ter, dirigent Paul Mägi. Kavas 
Põhjamaade heliloojate sümfoo
niline ja kammerlooming, sh 
Pyysalo «Devotion», «The ever 
changing», «Estate». Pilet 100 
ja 60 kr.

TÜ AULAS
16. aprillil kl 17 Tartu meeskoori 
Gaudeamus kontsert.

21. aprillil kl 19 Tartu Tamme 
Gümnaasiumi kontsert.

22. aprillil kl 18 Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi kontsert.

AJALOO MUUSEUMIS
22. aprillil kl 19 valges saalis 
Vanemuise kammerorkestri se
renaadide kontsert. Dirigeerib 
Hendrik Vestmann.
Kavas Mozarti Serenaad nr 10 
«Gran Partita» B-duur ja Brahmsi 
Serenaad nr 2 A-duur op 16.

27 aprillil kl 19 esineb valges 
saalis Luis Alberto Fernandez 
llaneza (bariton, Hispaania) ja 
Ralf Taal (klaver).

M E I S T R I T E  A K A D E E M I A  K O N T S E R T

20. aprillil kl 19 TÜ aulas

Esinevad Indrek Vau trompetil ja Marko Martin klaveril. 
Kavas: J. C. Bachi sonaat trompetile ja klaverile d-moll, E. 
Tubina ballaad Mart Saare teemale cis-moll ETW 40, E. 
Ewazeni sonaat trompetile ja klaverile.

m .  '; '*• 7
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Kogu tõde tudengipäevadest
K un n ar K aru
Tartu tudengipäevade 
projektijuht

Kevadpäevad on üks õige 
festivalinädal, kus sul on si
suliselt luba oma isiklik elu 
katkestada ja tegelda ainult 
kevadpäevadega.

Kui nüüd kõik ausalt ära 
rääkida, siis ei saa öelda, et 
tudengipäevade tegemine on 
enda näitamiseks ja kuulsuse 
kogumiseks just see õige koht. 
Eneseteostuseni kohe alguses 
ei jõua, sest enne tegeled 
puudujääkide ja õnnetuste 
kõrvaldamisega. Alles päeva
de ajal üritusi tehes näeb ka 
tulemusi. Asju ajades, lubasid 
taotledes ja detailidega te
geldes on asi kerge vaevaga 
saadud tuntusest kaugel.

Samas saab teha üritusi, 
mida sa tegelikus elus mitte 
kunagi ei tee. Sa lihtsalt ei 
tule selle pealegi, et midagi 
nii hullu võiks toimuda. Need 
võistlused toimuvad just tu
dengipäevade raames ja on 
täiesti nii linnaisade kui ka 
laiema avalikkuse poolt akt
septeeritud. Näiteks saab igal 
tavalisel päeval korraldada 
kahetunnist ekstreemspordi 
üritust, aga, et nädal aega toi
mub selline komöödia kuubis, 
seda ei ole. See ainulaadsus 
teebki tudengipäevadest tu- 
dengipäevad.

Sinised mutrid masinavärgis

Tudengipäevi korraldades 
oled ainult väike mutter kogu 
siiteemis, nägu power it täis ja 
uhke iseenda ja teiste saavu
tuste üle, mida on uudistama 
tulnud 10 000 inimest. Keegi 
ei tee kunagi teist paadirallit,

mitte keegi ei hüppa kaine 
peaga ja kalipso seljas Ema
jõkke ning miks ometi ronib 
keegi öösel kell kaks kesk
linnas mudavanni. Ometi see 
kõik juhtub. Tegeled oma vai
mu puhastamisega ja unustad 
ära, mida ei tohi ja mida ei saa 
ning lihtsalt teed üritust. Kõik 
kultuuriklubilased korralda- 
vadki tudengipäevi niisama, 
mitte millegi eest. Sinist vesti 
seljas veel pannakse tähele, 
aga nime ja nägu kokku ei 
vii keegi.

Kunagi pakkus keegi kuskil 
tudengipäevadeks hea definit
siooni -  kevadpäevad on üks 
õige festivalinädal, kus sul on 
sisuliselt luba oma isiklik elu 
katkestada ja tegelda ainult 
kevadpäevadega.

Lihtsalt ongi üks peaaegu 
suvaline nädal, ent ometi 
pöörane -  keegi tegutseb, 
tema kõrval sagivad sinistes 
vestides tegelased ja nende 
ümber on omakorda tuhan
deid inimesi. Mis toimub 
Tartus enne kevadpäevi? 
Mitte midagi, nagu pommi- 
auk. Kaks nädalat enne päevi 
ilmuvad linna kõnniteedele 
maagilised sebrade ja Villemi- 
te kujutised, siis tekib kerge 
sagimine. Vestid hakkavad 
linnas tegutsema -  mõõdetak
se ja arutatakse, esmaspäeval 
hakkab vaikselt pihta, teisi
päeva hommikul kell kuus 
kireb kukk ja siis antakse juba 
täie rauaga. Enne seda ei toi
mu ju tükk aega mitte midagi. 
Ajaarvamine peaks olema 
tudengipäevade järgi, nädal 
aega on linn rahvast täis ja 
siis on shut down. Elu lüüakse 
justkui rööpast välja ja pärast 
pannakse tagasi.

Esmaspäevast peale peaks aja
arvamine hakkama käima tu
dengipäevade järgi. Nädal aega 
on linn rahvast täis ja siis on 
s h u t  d o w n . Elu lüüakse justkui 
rööpast välja ja pärast pannakse tagasi.

Pärast kõike seda oled väsi
nud, aga tahtejõud on suur ja 
ootad järgmisi väljakutseid. 
Enne ei saa ettevalmistustöö 
ja planeerimise tähendusest 
arugi, kui ise selles masina
värgis sees pole olnud. Sagi
mise ajal tunned end kui the 
most important man -  seisad 
seal keskel ja oled uhke. 
Kultuuriklubis on ka selles 
mõttes hästi tore seltskond, 
et ükskõik kui loll mõte tuleb, 
siis keegi lahendab, kui mida
gi on puudu, siis raudselt kee
gi leiab ja kui on midagi vaja, 
siis kindlasti keegi toob. Ja 
nii ongi! Pööraselt kultuurne 
ühest küljest ja rada vabaks 
rokkiv teiselt poolt -  ülikooli 
kultuuriklubi.

Tegijatel juhtub mõndagi

Enamik inimesi ei mäleta 
enam konkreetseid üritusi 
aastast 1998. Kui küsida eel
mise aasta «Bambuse» kohta, 
siis tulevad meelde tsikli
mehed, kes üritasid Euroopa 
Parlamendi ametnikke alla 
ajada või kuidas üks tegelane 
pea läbi võrkaia pistis ning 
pärast kurja vaeva enda va
bastamisega nägi. Jõuluvana- 
kostüümis DJ Maido Möls oli 
ikka üle prügi. Üle-eelmisel 
aastal olid autod juba «Bam

buse» stardis valmis, kui avas
tasime, et äärekividest ülesõit 
on jäänud ehitamata. Mis siis 
ikka, otsiti prussid, laenati 
kuvalda ja kümne minutiga 
asi püstitati. Mis autod seal 
sõitsid -  tõesti ei mäleta.

Eelmisel kevadel oli veel 
omaette hull kaabliprojekt. Ni
melt tõmbas üks pealtvaataja 
kogemata elektriposti küljest 
lahti kõige tähtsama juhtme, 
mille tagajärjel kadus öiselt 
ürituselt nii valgus kui ka heli. 
Redel, mis algul oli väidetavalt 
olemas, oli lõpuks ikka puudu 
ja siis pidi postide otsas roni
ma ning Küüni tänaval kaablit 
panema. Lõpuks polnud enam 
redelit vajagi, laste rattatuu- 
riks olin juba üsna vilunud 
ronija, inimene ju õpib.

Öisel naiste mudamaadlusel 
tuli alles enne võistlust meel
de, et võistlejaid ei tohiks vist 
ikka väga külma veega pesta, 
siis pidi kiiresti tuletõrjujatelt 
sooja vee sebima. Üldse oli 
planeeritud, et võistlusareen 
on kell keskpäevaks valmis, 
aga kui muda jõudis kell 14, 
oli kõik järelikult tegemata. 
Ja kuidas saunamees tuli, 
saun seljakotis. Andsime talle 
küttepuud ja telliskivid, puu
küttega samovar oli tal ka 
kaasas.

Lendame «Karsummil» 
davincilikult Emajõkke!
K u n n ar K aru

Kui Leonardo da Vincil 
õnnestuks ajamasinaga 
maikuu esimesel päeval 
Emajõe Ateenasse reisida, 
leiaks ta lahenduse inimjõul 
töötavale lennumasinale 
Tartu kevadpäevadelt.

Da Vinci saaks näha, et 
Tambovi konstanti edukalt 
reaalses elus kasutades on 
võimalik isegi lennata. Kui 
eelmistel aastatel on tudengid 
pidanud nö «Bambusesse» 
panema, siis sel aastal võe
takse mõõtu «Karsummil».
10 m pikkuselt ja 3,5 m 
kõrguselt hoovõtutrampliinilt 
lennatakse isevalmistatud 
lennumasinatel suure kaa
rega Emajõkke. Tudengite 
maismaasõidukite võistluselt 
«Bambus» on vaja edasi lii
kuda. Tehnika areneb kiiresti, 
tudengid ei tohi ajale jalgu 
jääda. Lennuki võib valmista
da kõigest, peaasi et oleks ra
tastega, lennuvõimeline ning 
maandumiseks ohutu.

Kütkestavad õhtud 
muusika saatel

Muusikaprogrammi juhatab 
sisse juba 30. korda toimuv 
«Tudengilaul». Nõiduslike 
rütmide kütkeis näitavad 
trummivirtuoosid oma oskusi 
«Trummmaanial» ja  lasevad 
ka pealtvaatajal kätt proo
vida.

Pärast trummirütmide vai
bumist jätkub muusikasõbrale 
kuulamist järgmisel päeval 
botaanikaaias, kus volbri võlu- 
aeda viib edasi «Võluaia folk», 
mille sünergiat saab nautida
30. aprillil. Volbriööl on kavas 
traditsiooniline, igal aastal 
omanäoline tule süütamine 
Emajõel, mis on kujunenud 
romantiliseks tuleetenduseks. 
Väga eriline tunne on selle 
osaliseks saada, seda näitab 
ka jõe kaldale kogunenud

suur huviliste arv.
Festivali mõõtmeisse kasva

nud kevadpäevadele oodatak
se avasüli üliõpilasi ja osale
jaid ka väljastpoolt Tartut. Et 
õppejõud tervet keha vaimu 
kõrval unarusse ei jätaks, on 
professorite jooksult võimalik 
järeleaitamistunde võtta.

Jalgpallist
mudamaadluseni

Üliõpilased võtavad mõõtu 
kevadolümpia kergejõustiku 
mitmevõistlusel. TÜ staadionil 
ristavad piigid FC Toompea ja 
FC Fauna jalgpallimeeskon
nad. Kumb võidab -  kas võim 
Toompealt või vaim Tartust? 
Ekstreemaladega tegeletakse 
kaarsilla juures, öine naiste 
mudamaadlus suurel kesklin
nas paikneval mudaareenil ei 
anna armu osalejale ja pakub 
tuliseid emotsioone pealtvaa
tajatele. Ega pisemaidki pole 
ära unustatud -  mudilased 
saavad laste rattatuuril esi
mesed ristsed kaherattaliste 
taktis.

Kes spordist ei hooli, saab 
mõnusat olemist nautida 
sõprade seltsis Pirogovi platsil 
Päevaklubis, kus toimuvad 
harivad loengud ja mitmesu
gused võistlused. Kes igatseb 
midagi geniaalset osta, võib 
külastada tudengilaata ning 
kaubelda seal näiteks suit- 
sukiluviinereid või rentida 
endale tudeng, kes loengutes 
käiks. Läbi tuleks astuda ka 
Tudengi Varjupaigast, kust 
on võimalik leida endale see 
õige või lihtsalt mõnusat ära
olemist nautida. Õhtu hakul 
saab koos uute ja vanade 
sõpradega ühiselt viisi üles 
võtta öölaulupeol.

25. aprillist 1. maini toi
muvate kevadpäevade prog
ramm pakub häid kultuuri- ja 
meelelahutusüritusi. Lisa
info, registreerimine ja kava 
www.studentdays.ee.

Milleks tulla
Tartu kevadpäevadele?
K un n ar K aru

Miks tuleb inimene tudengi
päevadele -  ei taha ju nädal 
aega sporti teha või juua. 
Ma arvan, et tullakse selle 
erilise tunde ja erakordsuse 
pärast.

Esmaspäeval võetakse 
hoogu, teisipäeval käid kul
tuuriüritusel, kus pole kunagi 
käinud ja kuhu pole kunagi 
mõttessegi tulnud minna.

Kui lisaks kultuurile ihkab 
hing ka midagi käredamat, 
lähed spordivõistlusele. Istud 
päevaklubis, näed sõpru, käid 
ja kiigud ja loobid palli ja 
jõuabki kolmapäev kätte. Kui 
on juba kohale tuldud, mis siis 
ikka passida, tahaks mingit 
action'it. Sul on tavaelu katki, 
sul on kogu aeg midagi teha, 
saad mõnusalt tšillida. Päev 
otsa pakutakse midagi väge
vat -  saad teha midagi, mis

pakub adrenaliini, kogu aeg 
on võidumaitse moka peal. 
Samas teistpidi on oluline 
kas või volbritule süütamine, 
see ootusärevus. Käid klubis 
ja kontserdil, vanade sõprade 
ja uute tuttavatega. Peakski 
valitsema tasakaal, et kogu 
aeg oleks kultuuri ja midagi 
hariduslikku, midagi spordist 
ja meelelahutusest, kus saad 
ise osaleda või pealt vaadata.

Ma arvan, et kevadpäe
vad on nädal täis üritusi, 
kus saab energiat kulutada 
ja samas jälle patareid täis 
laadida. Kõik, kes leiavad 
kas või tunnikese aega -  see 
laps, kes rattatuuril sõidab või 
see vanamemm, kes kirikust 
kontserdilt tuleb -  kõik saa
vad kevadväsimusest võitu. 
Tudengitele on see märgu
andeks, et on viimane aeg 
talveunest ärgata ja enne sessi 
vaimu kosutada.

Fotomeenutus ülikooli kevadpäevade ühisest kehakinnitusest Päevaklubis Toomemäe nõlval. kiLLu

http://www.studentdays.ee
http://www.studentdays.ee
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TEISIPÄEV, 26. APRILL
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-18.00
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ESMAPÄEV, 25. APRILL
09.15-09.25 RING FM INFOMINUTID, RING fm 104.7 MHz, tasuta
11.00-16.00 Doonoripäev, Raatuse ühiselamu fuajee, tasuta
12.00-14.00 EMAJÕE KALDAPEALSETE KORISTAMINE, algus 

Atlantise juurest, tasuta
14.00-16.00 KOMPOSITSIOON-VÄLJAPANEK«EMAJÕESAAK II», 

Kaarsilla juures, tasuta
14.00-18.00 Vanapaber ei ole praht!, Pirogovi plats, tasuta
14.00-17.00 PÄEVAKLUBI, Pirogovi plats, tasuta
16.00 TARTU KEVADPÄEVAD 2005 AVAMINE, Pirogovi 

plats, tasuta
18.00-20.00 Debatt «Kas konkurents kõrghariduses innustab 

või killustab?», TÜ raamatukogu, tasuta
19.00-21.00 Söök-Arutelu-Seltskond «Mitte uskuda tähendab 

mitte olla», Vaksali 11-44, uksekood 140, tasuta
19.00 Etendus «Boob teab», Sadamateater, 100 kr/ISIC 70 kr
19.00-23.00 Filmid «Kevad, suvi, sügis, talv...ja jälle kevad», 

«Kooma», Illusioon, 50 kr
20.00 Avalik väitlus «Nohikud vs Känksterid», Lutsu Teat

rimaja, 40 kr/ISIC 25 kr
20.30 Ööorienteerumine, Pirogovi plats, tasuta
22.00 Karaoke MM Eesti poolfinaal, Püssirohukelder, 15 kr
22.00 Tudengidisko, Õlle Tare, tasuta
22.00 Disco rhythm, Illusioon, 35 kr/ISIC 25 kr
23.30 Taize palvus, Pauluse kirik, tasuta
24.00-02.00 RING FM ÖÖRAADIO, RING fm 104.7 MHz, tasuta
24.00 PÖFFi kevadpäevade ööprogramm «Pilves», Sada

mateater, 60 kr/ISIC 30 kr

19.00 Ballett «Suveöö unenägu», Vanemuise suur maja,
19.00 Tartu Üliõpilasteatri etendus «Puhastatud», Lutsu 

Teatrimaja, 45 kr/ISIC 30 kr
19.00-20.30 PUBIRALLI VOL II, algus Püssirohukeldrist, 150 kr/ 

ISIC 100 kr/ eelregistreerimisel -25%
19.00 Tartu Üliõpilassegakoor ja Eesti Rahva Muuseum 

laulukires, Eesti Rahva Muuseum, Kuperjanovi 9, 
tasuta

19.00 Film «Hommik on õhtust targem», Illusioon, 30 kr
20.00 HEATEGEVUSKONTSERT -  ESINEB TARTU ÜLI

KOOLI KAMMERKOOR, Jaani kirik, tasuta
20.00 Tartu bändide festival vol 1, Club Rock & Roll, tasuta
21.00 Jääboiler, Tartu Üliõpilasmaja, 75 kr/ISIC 50 kr
21.00 «Lauamängude kuningas II», Ülikooli Kohvik, tasuta
22.00 ÖÖ KLUBI tudengispetsiaal, Püssirohukelder, tasuta
22.00 Aimar Pihlak Band, Õlle Tare, tasuta
22.00 hSICLUB -  Tudengi Crazy 2005, Pattaya Club, 60 

kr/ISIC südaööni tasuta
22.00 Vennaskond, Illusioon, 60 kr/ISIC 40 kr
22.00 Raadio RING fm Atlantises, VJetT-shirtshow, Atlantis, 

60 kr/öökaart, ISIC 45 kr/ naistele südaööni tasuta
23.00-01.00 ÖÖLAULUPIDU, Kassitoome/vihmaga Tudengi Var

jupaik, tasuta
24.00 PÖFFi kevadpäevade ööprogramm -  «Kohv ja siga

retid», Sadamateater, 60 kr/ISIC 30 kr

HOMMIKUNE EHMATUS, Tartu ühiselamud, tasuta 
TUDENGISUPI VALIMINE, TÜ peahoone ees, tasuta 
RING FM INFOMINUTID, RING fm 104.7 MHz, tasuta 
Vanapaber ei ole praht!, Pirogovi plats, tasuta 
PÄEVAKLUBI, Atlantise ees, tasuta 
Oskused eluks -  AEG, Lossi 3-425, tasuta 
Ekskursioon Supilinna, Tähtvere tn algus, tasuta 
Tants ja trall Iiri moodi, Atlantise ees, tasuta 
Loengusari «Kultuur ei kopita», Vanemuise ring, tasuta 
Operett «Krahvinna Mariza», Vanemuise suur maja, 
Film «Napola», Illusioon, 30 kr 

-21.00 Õpetusõhtu «Religiooniõpetus -  ajaraiskamine või 
alahinnatud võimalus?», Roosi 1, tasuta

20.00 Ansambel Vinland, Jaani kirik, 60 kr/ISIC 30 kr
20.00-01.00 TUDENGILAUL 30, Tartu Üliõpilasmaja, 60 kr/ISIC 30 kr
21.00 «Lauamängude kuningas I», Ülikooli Kohvik, tasuta
21.00 Suur laulupidu «Rock-Karaoke», Club Rock & Roll, 

tasuta
22.00 Püssika Houseband, Püssirohukelder, tasuta
22.00 Karaoke aprilli finaal, Õlle Tare, 25 kr/tudengitele tasuta
22.00 Ajuraju esitleb: od_valt!, Illusioon, 35 kr/ISIC 25 kr
22.00 Kevadpäevade avalöök klubis Atlantis! Students 

Night Life Spot, Atlantis, 50 kr/öökaart 35 kr/ISIC 
tasuta, südaööst 35 kr

24.00 PÖFFi kevadpäevade ööprogramm -  «Tõlkes kadu
ma läinud», Sadamateater, 60 kr/ISIC 30 kr

KOLMAPÄEV, 27. APRILL
07.00-10.00 Eesti päev «Hommikune linnupete», EPMÜ ühisela

mud ja õppehooned, tasuta
9.00 RING fm hommikuvõimlemine, Küüni 5B ees, tasuta
09.15-09.25 RING FM INFOMINUTID, RING fm 104.7 MHz, tasuta
09.30-16.00 Seminar «Creative Problem Solving for Future

Entrepreneurs», Vanemuise Kontserdimaja, tasuta
14.00-18.00 Vanapaber ei ole praht!, Pirogovi plats, tasuta
14.00-18.00 PÄEVAKLUBI, Pirogovi plats, tasuta
14.00-18.00 Eesti päev, Pirogovi plats, tasuta
15.00-18.00 VESIAEROOBIKA ÜRITUS «KEVAD KEHASSE», 

Aura Veekeskus, 25 kr/kl 15st 40 kr/publik tasuta
15.00-18.00 Teaduskondadevaheline kevadolümpia, TÜ staa

dion, tasuta
15.00-19.00 Tehnoloogiapäev -  teaduselt noortele, Vanemuise 

Kontserdimaja, tasuta
16.15-17.00 Oskused eluks -  SUHTED, Lossi 3-425, tasuta
16.15-17.45 Kodulooline retk, kogunemine Tähe tn 4 trepil, tasuta
17.00-18.30 Reis ümber maailma, Raekoja plats, tasuta
17.00-18.30 Vestlusõhtu: «Kuidas elada täisväärtuslikku tuden

gielu?», Anne Noortekeskus, tasuta
17.00-19.00 Kehamaalingute konkurss «Tudengi keha kauniks», 

Lille mäel, tasuta
17.30 Meditsiiniline viievõistlus, vana anatoomikumi juu

res, tasuta
18.00-24.00 TUDENGI VARJUPAIK, Raekoja plats, tasuta
18.00-19.00 PROFESSORITE JOOKS, TÜ peahoone taga Too

memäel, tasuta
18.00 Multimeedia Yritus, Y-Galerii, tasuta
18.15-19.30 D-kohvik «Mina -  ja sõltlane?», Roosi 1, tasuta
19.00-23.00 Mängutuba tudengitele «Tagasi lapsepõlve», Tartu 

Mänguasjamuuseum, tasuta
19.00 Etendus «Romeo ja Julia», Sadamateater, 100 kr/ISIC 60 kr

NELJAPAEV,  28. APRILL
09.15-09.25 RING FM INFOMINUTID, RING fm 104.7 MHz, tasuta
09.30-16.00 Seminar «Creative Problem Solving for Future

Entrepreneurs», Vanemuise Kontserdimaja, tasuta
14.00-18.00 PÄEVAKLUBI, Pirogovi plats/vihmaga Tudengi Varju

paik, tasuta
14.00-18.00 Vanapaber ei ole praht!, Pirogovi plats, tasuta
15.00-17.00 Tudengite kevadjooks, TÜ staadion, tasuta
16.15-17.00 Oskused eluks -  RAHA, Lossi 3-405, tasuta
17.00-19.45 RANNAAEROOBIKA ÜRITUS «VÄRSKE VAIM», 

Anne kanali liivarand/vihmaga spordiklubis MV, tasuta
17.00 Kalapüük, kogunemine Jäneseraja alguses, tasuta
18.00-24.00 TUDENGI VARJUPAIK, Raekoja plats, tasuta
19.00 Etendus «Lendas üle käopesa», Vanemuise väike maja
19.00 Jazzkaar -  Dhofar Youssuf ja Paulo Fresu, Sada

mateater, 125 kr/ISIC 100 kr
19.00 Tartu Üliõpilasteatri etendus «Jelisaveta Bam», Lut

su Teatrimaja, 45 kr/ISIC 30 kr
19.00 Film «Kurjus», Illusioon, 30 kr
20.00 Tartu bändide festival vol 2, Club Rock & Roll, tasuta
21.00 Jazzneljapäev -  Eve Pärnsalu kvartett, Ülikooli Koh

vik, 35 kr/ISIC 25 kr
21.00 Tudengiteater «K-ÄNG 2» radio-live-sou «VAIP on 

VAIP», Lutsu Teatrimaja, 25 kr
21.00 Genialistid ja Ursula, Illusioon, 75 kr/ISIC 50 kr
21.30 Parimad eesti lood, DJ Lauri Hermann, Wilde, tasuta
22.00 ANSAMBEL MANTRA GORA. Tudengi Varjupaik, tasuta
22.00 Ansambel Naabri Valve, Õlle Tare, 15 kr/tudengitele 

tasuta
22.00 Glamuurpunkbänd Kasemahlake, eksklusiivkont- 

sert, Veerevad Kivid, 60 kr/ISIC 40 kr
22.00 Püssika Houseband ja vaba lava, Püssirohukelder, 

tasuta
22.00 Happy Hour Special Party!, Pattaya Club, 60 kr/ISIC 

südaööni tasuta
22.00 Dope, Club Tallinn, 50 kr/ISIC südaööni 25 kr
22.00 Eufo:ria@Atlantis, Atlantis, 60 kr/öökaart, ISIC 45 kr
24.00 PÖFFi kevadpäevade ööprogramm -  «Avameri», 

Sadamateater, 60 kr/ISIC 30 kr
24.00-01.30 Kontsert «Kesköine flöödimuusika», Jaani kirik, 35 kr
24.00-02.00 RING FM ÖÖRAADIO. RING fm 104.7 MHz, tasuta
24.00-02.00 RING fm Tänavaöö, Küüni 5B ees, tasuta
02.00-04:00 NAISTE MUDAMAADLUS BALTIKUMI SUURIMAL 

MUDAAREENIL, Küüni 5B kõrval, tasuta

REEDE, 29. APRILL
6.00 Linnulaulu kuulamine, Raadi kalmistu peavärav, tasuta
8.00 Tudengite parvematka algus, Suure Emajõe suud

mes, 250 kr
09.15-09.25 RING FM INFOMINUTID, RING fm 104.7 MHz, tasuta
14.00 Priitahtlike pritsumeeste tuletõrjemängud, Pirogovi 

plats, tasuta
14.00-18.00 Tartu kevadpäevade bowlinguturniir, Forselius 

Bowling Eedeni saal, 100 kr võistkond
16.00-19.00 EKSTREEMSPORT, Emajõgi ja Atlantise esine, tasuta
18.00-23.00 TUDENGI VARJUPAIK, Raekoja plats, tasuta

19.00 Etendus «Anathema», Sadamateater, 100 kr/ISIC 60 kr
19.00 Komöödia «Nagu teile meeldib», Vanemuise suur maja
19.00-20.30 Tartu Akadeemilise Meeskoori kevadkontsert, TÜ

aula,tasuta
19.00 Film «Kevad, suvi, sügis, talv...ja jälle kevad», Illu

sioon, 30 kr
21.00-22.30 TRUMMMAANIA, Raekoja plats, tasuta
21.00 Tiit Kikas ja Jaan Sööt, Ülikooli Kohvik, 35 kr/ISIC 25 kr
21.00 Suur tantsupidu -  muusikat seinast seina, Club 

Rock & Roll, 50 kr/ISIC, klubikaart 25 kr
21.00 Ansamblid Metsatöll ja Loits, Illusioon, 75 kr/ISIC 50 kr
21.30 Retro Rock Army, Wilde, tasuta
22.00 Ööaeroobika, Avancia Ilu- ja Spordikeskus, 40 kr/ 

ISIC 25 kr
22.00 Ansambel Cafe’ Duo, Cafe Shakespeare, tasuta
22.00 Tartu Noorte Big Band, Jazzklubi lllegaard, tasuta
22.00 Tanel Padar & The Sun, Püssirohukelder, 50 kr
22.00 Ansambel Kihnu Poisid, Õlle Tare, 50 kr/ISIC 25 kr
22.00 Mati Band, Hansa Tall, tasuta
22.00 Friday@Jungle, Pattaya Club, 80 kr/ISIC südaööni 40 kr
22.00 Cosmodrome Marathon 22.00-06.00, Atlantis, 125 

kr/ öökaart, flaier, ISIC 110 kr
23.00 HaleBopp Singersi ja Silvi Vraidi öökontsert «Lau

lud hingest», Jaani kirik, 50 kr/ISIC 25 kr

LAUPAEV, 30. APRILL
09.15-09.25 RING FM INFOMINUTID, RING fm 104.7 MHz, tasuta
10.00-12.30 LASTE LAUPÄEV: LASTE RATTATUUR, Küüni 

tänav, tasuta
10.00-17.00 Tudengisquas/7 «Kevad 2005», Teguri Squashiklubi, 50 kr
10.00-18.00 Securefest, Liivi 2-111, tasuta
10.00-22.00 Trial, Kaubahalli ees, tasuta
12.00-16.00 Maanteeameti ellujäämiskursus «Pöörlev auto»,

Raekoja plats, tasuta
12.00-23.00 TUDENGI VARJUPAIK, Raekoja plats, tasuta
13.00-15.00 Võim vs Vaim, TÜ staadion, tasuta
13.00-14.00 TUDENGILAAT, Raekoja plats, tasuta
13.00-17.00 Rula, rulluisu ja BMX võistlus, Smart Skatehall, 25 kr
13.30 Last. Laupäev: Mullitrall -  õhupallid, pannkoogid,

Hansa Tall, tasuta
14.00-14.20 KALDJALGPALL, TÜ staadion, tasuta
14.00 Ronimisvõistlus, Püssirohukelder, 10 kr
14.15-14.30 Padjasõda (Guinnessi rekordi püstitamine), Rae

koja plats, tasuta
14.30-15.30 KOSTÜMEERITUD TEATEJOOKS, Raekoja plats, tasuta
15.30-16.30 KURADITOSIN, Raekoja plats, tasuta
16.30-17.30 RED BULL -  THE ART OF CAN, Raekoja plats, tasuta 
17.45-18.00 Tudengikalii, Raekoja plats, tasuta
18.00-22.00 VÕLUAIA FOLK, TÜ botaanikaaed, 25 kr/ISIC 15 kr/ 

perepilet 50 kr
18.00 Kontsert «Sõprusest sünnivad laulud», Peetri kirik, 

25 kr/ISIC 15 kr
18.00 Laserlahing, Pirogovi plats, 60 kr/ISIC 40 kr
18.00 Akadeemiliste organisatsioonide volbrirongkäik,

kogunemine Vanemuise õppehoone juures, tasuta
19.00-21.00 Rahvusvahelise tantsupäeva kontsert, Vanemuise 

Kontserdimaja, 30 kr
19.00 Operetigala «Ah ilma naisteta», Vanemuise väike maja,
19.00 Film «2046», Illusioon, 30 kr
20.00-22.00 TEGIJATE TREHVUNKS VOL II. botaanikaaia semi

nariruum, tasuta
21.00 Paddy’s. DJ Villu Päärt, Wilde, tasuta
21.00 ÜK ja Jazz Lessons esitlevad: Volbriöö, Ülikooli 

kohvik, 50 kr/ISIC 25 kr
21.00 100% Metal -  Volbriöö Spetsiaal, Club Rock & Roll, 

50 kr/ISIC, klubikaart 25 kr
21.00 Toe Tag ja Tommy Boy feat. Noisemakers, Illusioon, 

75 kr/ISIC 50 kr
22.00-23.00 VOLBRITULE TEEKOND, botaanikaaiast kaarsillani, 

tasuta
22.00 Volbriöö ansambliga Ursula, Cafe Shakespeare, tasuta
22.00 Singer Vinger, Püssirohukelder, 75 kr
22.00 Mait Maltis, Õlle Tare, 50 kr/ISIC 25 kr
22.00 Ansambel Vint, Hansa Tall, tasuta
22.00 Džungli Jane’i valimine!, Pattaya Club, 100 kr/ISIC 

südaööni 50 kr
22.00 Klubi Atlantis kevadpäevade programmi lõpetamine! 

Volbriöö Special!, Atlantis, 90 kr/öökaart, ISIC 75 kr
23.00-01.00 VOLBRITULE SÜÜTAMINE JA VOLBRIKONTSERT 

EMAJÕEL, Atlantise ees, tasuta

PUHAPAEV, 1. MAI
08.00-18.00 Maailma pikim maal (Guinnessi rekordi püstitami

ne), Vabaduse puiestee, tasuta
09.15-09.25 RING FM INFOMINUTID, RING fm 104.7 MHz, tasuta
10.00-18.00 Securefest, Liivi 2-111, tasuta
11.30 TÜ Rahvakunstiansambel, Vabaduse puiestee, tasuta
12.00-15.00 KARSUMM -  BAMBUSE MANTLIPÄRIJA, Atlantise 

ees,tasuta
12.00 Mõnus perepäev, Õlle Tare, tasuta
12.00-15.35 Sõudeergomeetrite võistlus, Atlantise ees, tasuta
13.00 Hommikuvõimlemine sooja supi ja külma viinaga, 

Püssirohukelder, tasuta
14.00-15.00 Puhkpilliorkester Tartu ja Tsirkusestuudio Fox 

show ; Tartu Üliõpilasmaja, tasuta
15.00 Rahvatantsuansambel Tarbatu, Vabaduse puiestee, 

tasuta
15.30-15.40 XII EPMÜ -  TÜ kaheksapaatide regatt Concept2 

karikale, Atlantise ees, tasuta
15.40-15.45 Tudengite parvematka finiš, Atlantise ees, tasuta
16.00-18.00 KUMMIPAADIRALLI JA KAPTENITE JOOKS, Atlan

tise ees, tasuta
17.00-23.00 Filmid «Kohv ja sigaretid», «Elu on ime», «Napola», 

Illusioon, 60 kr
18.00-22.00 TUDENGI VARJUPAIK, Raekoja plats, tasuta
19.00-03.00 Projekt: Mood-Performance-Tants, Sadamateater, 

75 kr/eelregistreerimisel 50 kr
22.00-00.30 TARTU KEVADPÄEVAD 2005 LÕPUPIDU, Kassitoo

me org,tasuta

Ülikooli kultuuriklubi jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi!
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Amerikanistid kogunevad jälle Teirtus
25. aprillil algab Tartu Ülikooli aulas konverents «Pinged, ja lahendused»
K ris ta  V o g e lb e rg
inglise filoloogia prof, 
Põhja-Ameerika uuringute 
keskuse president

25.-27. aprillini toimub üli
koolis seitsmes amerika- 
nistikakonverents, seekord 
teemal «Pinged ja lahen
dused» («Tensions and 
(Re)solutions)».

Euroopa Tulevikukonvendi 
aegu lootis Euroopa juhtivaid 
mõtlejaid Jürgen Habermas 
üle-euroopalise debati sündi, 
mille käigus lõpuks selguks 
Euroopa identiteet. Selle ase
mel vaidles aga kogu Euroopa 
ja iseäranis kurikuulus vana 
Euroopa hoopis Ameerika 
sise- ja välispoliitika üle. Nii 
võtab Timothy Garton Ash 
raamatus «Vaba maailm» kok
ku Ameerika kaalukuse ja li- 
gitõmbavuse kaasaegses maa
ilmas. Muidugi, võrdlus pole 
päris aus, sest sõda on alati 
sensatsioonilisem kui kuivas 
bürokraatiahõngulises keeles 
kirjutatud dokument, olgu või 
Euroopa põhiseaduse leping. 
Kuid maailma püsivas ja pine
vas huvis Ameerika vastu pole 
põhjust kahelda. Tartuski kor
raldatavatel rahvusvahelistel 
am erikanistikakonverntsidel 
pole kunagi tarvis olnud kur
ta kuulajate puuduse üle.

Konverentsi erilisus

Igal juhul tahaks vältida 
konverentsi kohta sõna «järje
kordne», sest kõik senised 
kuus konverentsi on olnud 
omanäolised ja seitsmeski 
mitmes mõttes eriline. Eriline 
on lõpuks ka maailm, milles 
konverents toimub. Nii Amee
rika sise- kui välispoliitikas, 
kui ka ühiskonnas tervikuna 
on toimunud olulised, vas
tandlikke reaktsioone tekita
vad nihked.

Konverentsil võetakse need

Amerikanistikakonverentsil peavad teiste hulgas ettekande ka magistrant Natalja Zagura 
(vasakul), lektor Raili Põldsaar ja  4. a üliõpilane Margus Mere.

kõne alla esimesest plenaar- 
ettekandest alates, mille peab 
Paul Goble teemal «Eral
dusjooned ja ühenduslülid: 
Ameerika ja maailm pärast 
11. septembrit». Pingete 
ja võimalike lahendustega 
Ameerika ja maailma suhetes 
ning Ameerika ühiskonnas 
eneses tegelevad teisedki et
tekanded.

Hoidutakse must-valgest 
lähenemisest, kuid samas 
leitakse seoseid selliste es
mapilgul kaugete nähtuste 
vahel nagu Ameerika ku
vand maailmas ühelt poolt ja 
amerikanistika kui distsipliini 
areng või ühe fotonäituse kui 
Ameerika kultuurisaadiku 
retseptsioon maailma eri 
paigus teiselt poolt. Ettekan
nete teemade hulgas on raske

leida selliseid, millel poleks 
potentsiaali ärgitada elavat 
diskussiooni.

Kuigi Põhja-Ameerika 
uuringute keskus ei korralda 
«järjekordseid» konverentse, 
on seitsmendal eelmistega 
ometi ka olulisi ühisjooni. Lai 
geograafiline haare ja esineja
te kõrge tase (seekord on esin
datud 10 riiki Uus-Meremaast 
Soome ja Venemaani ning 
arvukalt nimekaid ülikoole) 
on vaid üks.

Kaks koolkonda

Olulisem on ehk Ameerika 
uuringute kahe koolkonna 
ühendamine, mida võiks ting
likult nimetada Ameerika ja 
Euroopa (või siis mitte-Amee- 
rika) koolkonnaks.

Esimene neist sündis USA

VARJE SOOTAK

ülikoolide kirjandusosakon- 
dades, millest lõid lahku need 
õppejõud, keda ei rahuldanud 
kinnistunud kirjanduskaanoni 
õpetamine. Uutes koolkonda
des hakati tegelema Ameerika 
kultuuri nende aspektidega, 
mida siiani oli peetud margi
naalseks (vähemuste kultuur, 
olmekultuur jne) ning seda 
traditsiooni jätkatakse siiani. 
Samas on ühiskonna teiste 
tahkude uurimine jäetud 
selliste distsipliinide, nagu 
sotsioloogia, politoloogia, 
ajalugu, antropoloogia jne 
hooleks.

Tuleb siiski tunnistada, 
et paljud Ameerika ameri
kanistid ise pole olukorraga 
rahul, kurtes eriti sotsioloogia 
alaesindatuse üle Ameerika 
uuringutes. Amerikanistika

K O N V E R E N T S  
« P I N G E D  J A  
L A H E N D U S E D » »

25. aprillil kell 11 TÜ aulas 
Esitletakse kultuuriuuringute

sarja 6. köidet.
26. aprillil kl 19 avatakse TÜ 

raamatukogus Kanada 
raamatunäitus.

lnfo:www.ut.ee/fleng/
?id = conferences

Euroopas ja mujal maa
ilmas seevastu on alati ol
nud tihedamalt seotud nn 
regiooniuurigutega (area 
studies), kus on oma koht 
kõigil Ameerikaga seotud 
distsipliinidel.

Tartu tugevus

Tartu konverentsidel on 
alati olnud ettekandeid, mis 
vastavad uuringute Ameerika 
määratlusele -  näiteks pole 
olnud konverentsi, kus poleks 
puudutatud põlisameeriklaste 
olukorda -  kuid samas on 
esindatud ka muud vaated 
Ameerikale.

Tartu eriliseks tugevuseks, 
mida märgiti ka hiljutisel 
Põhjamaade Ameerika-uurin- 
gute ühenduse konverentsil, 
on võrdlev perspektiiv, mis 
on ka sellel konverentsil tu 
gevasti esindatud. Viimane 
hõlmab ühtlasi Kanada ja  USA 
võrdlemist -  nende kahe eri
neva identiteediga ühiskonna 
ja  kultuuri käsitlemine ühe 
konverentsi raames on samuti 
üks Tartu eripärasid, mida me 
jagame ainult mõne üksiku 
Euroopa ülikooliga. Ning 
Tartu konverents on endiselt 
koht, kus inimesed üksteist 
kuulavad.

Konverentsi toetab USA 
saatkond Eestis. Osalevad ka 
USA saadiku asetäitja ja Ka
nada saadik.

Uus vabariigi valitsus
13. aprillil astus ametisse 
Eesti Vabariigi uus valitsus.

Uus peaminister on endine 
Tartu linnapea ning viimatine 
majandus- ja kommunikat- 
siooniminister Andrus Ansip.

Uues valitsuses on kaheksa 
TÜ vilistlast: peaminister 
Andrus Ansip (orgaaniline 
keemia 1979) justiitsmi
nister Rein Lang (õigusteadus 
1980 cum laude), kultuurimi
nister Raivo Palmaru (ajalugu 
1978 cum laude), majandus- 
ja kommunikatsiooniminis-

ter Edgar Savisaar (ajalugu 
1973), põllumajandusminister 
Ester Tuiksoo (kaubandusöko- 
noomika 1990), rahandusmi
nister Aivar Sõerd (rahandus 
ja krediit 1990), välisminister 
Urmas Paet (politoloogia 
1996) ja rahvastikuminister 
Paul-Eerik Rummo (eesti filo
loogia 1965).

Uus haridusminister on 
Mailis Reps, kes oli samal 
ametikohal ka enne eelmist 
haridusministrit TÜ professo
rit Toivo Maimetsa.

• •

Tartu Ülikooli tehnoloogiapäevad
V a rje  S o o ta k

27. ja 28. aprillil korraldab 
TÜ Tehnoloogiainstituut 
linna ettevõtlusnädalal teh
noloogiapäevad.

Tehnoloogiainstituudi info
spetsialisti Tuuli Semevsky 
sõnul oodatakse esimesele 
päevale «Teaduselt noortele» 
tudengeid, õpilasi ja kutse- 
hariduskoolide õpilasi. Noori

teavitatakse Tartu teadlaste 
saavutustest ja teaduse või
malustest. «Teisel päeval 
«Teaduselt ettevõtlusele» 
tutvustatakse ettevõtjatele, 
ülikoolide teadlaskonnale ja 
kraadiõppuritele uuemate 
teadustulemuste rakendusi. 
Seega kohtuvad tehnoloogia 
arendajad ja kasutajad,» sel
gitas Tuuli Semevsky.

28. aprilli õhtul kuulutab

tehnoloogiainstituut Tartu 
parimate ettevõtjate ja tead
laste autasustamisõhtul välja 
kolme konkursi võitjad.

Need on parim Tartu üli
koolide uuendusmeelne 
koostööpartner, parim Tartu 
ülikoolide spin-off firma ja 
parim Tartu ülikoolide leiutis 
aastal 2005.

Info ja programm: www.tuit. 
ut.ee

• •

Uliõpilasesindus annab teada
Täna kella 16.30ni saab Inter
netis aadressil www.tyye.ee/ 
sormus hinnata Tartu Üli
kooli sõrmuse kavandit.

Et otsustamist lihtsustada, 
on sõrmuste variandid väljas 
ka ülikooli peahoones asuvas 
meenetekapis.

Kasutusel on arvutipõhi- 
ne hääletamissüsteem. See 
tähendab, et iga Interneti 
ühendusega arvuti kaudu 
saab oma lemmiku valida 
vaid korra. Tulemused selgu
vad 25. aprillil.

3.-5. maini toimuvad üli
õpilasesinduse valimised. 
Kandidaate saab üles seada 
ja avaldusi võetakse vastu
18.-26. aprillini. Avaldused 
tuleb tuua üliõpilasesindusse 
aadressil Ülikooli 18b.

TÜÜE liikmeks võib kan
dideerida iga üliõpilane, kes 
on nõuetekohaselt üles seatud 
ja esindab oma struktuuri
üksust. Struktuuriüksuse all 
peetakse silmas teaduskondi 
või kolledžeid.

Hääletamisõigus on igal

Tartu Ülikooli üliõpilasel, 
hääletada saab kandidaatide 
poolt, kes õpivad samas struk
tuuriüksuses.

Valimispunktid asuvad 
peahoones ja raamatuko
gus, Biomeedikumis ning 
Oeconomicumis. Hääletada 
saab kella 10-18.

Eelvalimised toimuvad 28. 
aprillil Pärnu ja  Narva kol- 
ledžis ning 29. aprillil õigus
instituudis ja  Türi kolledžis 
kl 11-14.

Info: www.tyye.ee.

T A N A  L E H E S

Lisalehed: 
Kevadpäevad, 
Narva kolledži 
erinum ber

Intervjuu
dots Maia 
Kivisaarega
LK 5

Prof Jüri Kärner 65
LK 2

20. aprillil 1979 toim us  
ülikooli rahvaste sõpru
se päevade ajal esimene 
E esti ansam blite kontsert, 
m illest sa id  alguse levi
m uusikapäevad.

U U D I S E D

Rektor Euroopa 
Kultuurifondi istungil
21.-22. aprillini viibib rektor 
Jaak Aaviksoo Amsterda
mis Euroopa Kultuurifondi 
nõuandva kogu (Advisory 
Council) istungil.

Rektori assistendi Mart 
Laidmetsa sõnul on istungil 
arutluse all teadusküsimused.

Istungit juhatab Hollandi 
printsess Margriet.

Meedia diktatuurire- 
žiimide tingimustes
22.-25. aprillini toimub TÜs 
rahvusvaheline konverents 
«Meedia diktatuurirežiimide 
tingimustes 1940ndate ja 
1950ndate Kesk- ja Ida-Eu- 
roopas».

Käsitletakse erinevate dik
tatuurirežiimide meediaprak- 
tikat: meedia ja riigivõimu 
suhteid, totalitaristliku mee
dia süsteemi, sisu, tsensuuri 
ja kontrolli mudeleid.

Osalema on oodata 16 rii
gist 30 meediauurijat.

Konverentsi korraldajad on 
dr Olaf Mertelsmann (nõuko
gude ajaloo perioodi uurimis
keskus) ja dr Maarja Lõhmus.

Kava: www.ut.ee/5101? 
v ie w ty p e  = e v e n t& e v e n t_  
id=72318.

Ülikool tunnustab
TÜ väikese medali ja tänu
kirjaga autasustati 60. sünni
päeval pikaajalise eduka töö 
eest molekulaar- ja rakubio
loogia instituudi teadurit Eeva 
Heinarut.

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

Kui kaugel oled 
bakalaureusetööga?

Vastajaid: 314

Uus küsimus:
Kas osaled 

kevadpäevade debattidel? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

Andrus Ansip pälvis 2002. a ülikooli Skytte medali, ja a k  n i ls o n

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/fleng/
http://www.tuit
http://www.tyye.ee/
http://www.tyye.ee
http://www.ut.ee/5101
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Stipendiumid
siirdeuuringuteks
Avatud Eesti Fond ja Lennart 
Meri Fond toetavad Euroopa 
kolledži siirdeuuringute prog
rammi kokku 135 000 kroo
niga (AEF 110 000 ja Lennart 
Meri Fond 25 000 kr). Toetus 
tehti teatavaks Avatud Eesti 
Fondi sünnipäeval 19. aprillil 
Tallinnas.

Toetussumma sisaldab kolm 
25 000 krooni suurust stipen
diumi, mis antakse Ukraina 
üliõpilastele, kes soovivad 
2006. a kevadsemestril õppida 
Euroopa kolledži siirdeuurin
gute programmis. 60 000 
krooni on mõeldud õppeprog
rammi arendamiseks.

Assürioloogia- 
alane konverents
25.-28. aprillini korraldab usu
teaduskonna Lähis-Ida vanade 
keelte ja kultuuride õppetool 
koos Eesti Assürioloogia 
Seltsiga 7. rahvusvahelise 
sümpoosioni «Mesopotaamia 
ja Vahemere regioonid».

Ettekannetega esinevad 
usuteaduskonna dekaan dr 
Riho Altnurme, prof Thomas 
Kämmerer, doktorant Ivo Volt, 
magistrant Peeter Espak ja 
üliõpilane Vladimir Sazonov.

25. ja 26. aprillil toimuvad et
tekanded korporatsioon Sakala 
majas Veski 69. Konverentsi kava: 
w w w .ut.ee/m uinasteadused/ 
de-sym07.html.

27. ja 26. aprillil toimub 
väljasõit Saaremaale. Välja
sõidule registreerimine usu
teaduskonna dekanaadis 
Merle Riistani juures.

Ajakirja Akadeem ia  
neljas number
TÜ teadlastelt on uues numb
ris artiklid «Kodutus Eestis -  
kas indiviidi või ühiskonna 
probleem?» (Jüri Kõre, Riina 
Kiik ja Eva Kõiv), «Loodus, 
keskkond ja inimene põhi- 
kooliõpilaste teadvuses» (Illar 
Leuhin, Jaanus Uibu), Paul 
Alvre arvustus «Kriminaalsest 
subkultuurist ja eesti vangla
slängist» Uno Ilma ja Tõnu 
Tenderi raamatule «Trellide 
ja luku taga: Sissevaade eesti 
kinnipeetavate 20. sajandi 
slängi» ning Ülo Lumistelt 
arvustus Olli Lehto raamatule 
«Oman tien kulkijat: Veljekset 
Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälä».

Rahvusromantismi genee
sist eesti kujutavas kunstis 
kirjutab Leili Parhomenko. 
Vello Salolt on artikkel «Eesti 
ja Talvesõda -  lahtisi küsimu
si», Mario Rosentault «Asjade 
otstarbest».

Triin Soometsalt on luulet.
Jaak Tombergi uurimusest 

«Ekstrapolatiivne kirjutami
ne: Tulevikukirjutuse poee
tikast» kirjutab Erkki Luuk. 
Mihkel Veiderma väitleb 
Taisto-Kalevi Raudalaineniga 
ingerisoomlaste üle.

Ann Musta tõlkes hakkas 
ilmuma Bertrand Russelli 
«Poliitilised ideaalid. I».

AKADEEMIA
17. AASTAKÄIK 2005 NUMBER 4

Rahvusromantismist e«sd kujutavas kunstis . . . Leili Parhomenkf
Eesti ja Talvesõda . . . .................................... - Vello Sale
Kodutus EesÜs . . . . . . . .  Jüri Kõre, Riina Kiik, Eva Kõi'
Looduskeskkond ja inimene................ Illar Leuhin, Jaanus Uibi
Luulet ....................................................... ■ Tnin Soometi
Asjade otstarbest ............................................. Mario RosentäW
Arvustused...................... Paul Alvre. Erkki Luuk, ülo Lumisti
Väitlus ....................................Mihkel Veidermi

Rektor prof Jüri Kärner
Kes saab oma eluajal rekto
riks? Mida selleks vaja on -  
tähtede seisu, geene, liht
salt töökust ja õnne? Tartu 
Ülikoolil oli õnn omada Sind 
rektorina ülikoolile nii otsus
tavatel pöördeaegadel.

Rektor jätab ülikooli ajaluk
ku oma jälje. Sul on neid jälgi 
palju ette näidata, kuid põhili
ne on ikka Tartu Ülikooli taas
tamine. Sinu rektoriks oleku

ajal taastati üliõpilasseltsid ja 
korporatsioonid, sõjamehed 
aeti ülikoolist välja, taastati 
üliõpilasedustus, taastati 
doktorantuur, magistrantuur, 
valiti esimesed korralised 
professorid.

Tartu Ülikoolis taastati 
usuteaduskond, avati sot
siaalteaduskond ja taasavati 
filosoofiateaduskond.

Ja siiski. Ka rektor on ainult

inimene, inimene, kes aeg
ajalt peab juubeleid, kellel 
koguneb rida häid sõpru, 
mõttekaaslasi. Loodusteadla
sena on sul õnn seda teada ja 
tunnetada.

Tartu Ülikoolil on õnn Sind 
omada veel paljude järgneva
te aastate jooksul. Palju õnne 
koos tänudega ülikooli poolt!

Rektoraat

Jüri Kärner -  pesueht aristrokraat
25. aprillil täitub 65 aastat 
Tartu Ülikooli eksrektori 
professor Jüri Kärneri 
sünnist.

Kes on professor Kärner? 
Ta on Tallinnas sündinud ja 
21. keskkoolis hariduse saa
nud poiss, kes vastupidi laialt 
levinud kombele tuli ja jäi 
Tartusse. Kuna Tartu Ülikool 
on Tartus.

Alates TÜ lõpetamisest 
1963. aastal kuni tänaseni on 
ta ennast pühendanud oma 
aima mater i teenimisele. Ta 
on rahvusvahelise haardega 
teadlane ja õppejõud, kes on 
avaldanud üle 70 teadusar- 
tikli ja mitu kõrgkooliõpikut, 
lugenud loengukursusi ja 
juhendanud praktikume nii 
kodu- kui ka välismaal.

Ta on üks neist, kellele 
juba üsna varakult usaldati 
kõige keerulisemate, õpetlas
test koosnevate kollektiivide 
juhtimine, ja seda vastutust 
pole ta kunagi kartnud. Tema 
saladus on lihtne -  olles oma 
alluvate ja õpilaste suhtes 
eelkõige sõbralik, humoori
kas ja tark kolleeg, oskab ta 
vajaduse korral olla ka raudse 
käega juht. Ta on juhatanud 
meditsiini kesklabori elekt-

ronmikroskoopia kabinetti 
(1968-1970), prodekaanina 
bioloogia-geograafiateadus- 
konda (1973-1974), genee
tika ja tsütoloogia kateedrit 
(1981-1986), prorektorina 
(1986-1988) ja rektorina 
(1988-1993) tervet Tartu Üli
kooli ja alates 1998. aastast 
zooloogia ja hüdrobioloogia 
instituuti.

Väärib märkimist, et tema 
rektoriks olek langes ajajärku, 
mil kaua raudse eesriide taga 
olnud nõukogude ülikool tuli 
uuesti muuta iseseisva Eesti 
rahvusvaheliselt avatud üli
kooliks. Professor Kärner tuli 
sellega suurepäraselt toime, 
«ilma suuremate kataklüsmi- 
deta», nagu ta ise tagasihoid
likult on öelnud. Selle kõige 
juures tuleb rõhutada, et 
pikaajaline administratiivtöö 
koormus ei ole suutnud mur
da Jüri Kärnerit kui õpetlast 
-  tema teadusartikleid võib 
rahvusvahelistest andmebaa
sidest leida ka viimasel viiel 
aastal.

Ta on kolme lapse isana ja 
trobikonna kallistusi oota
vate lapselaste vanaisana 
inimene, kes oskab hinnata 
pereväärtusi. Küllap kasvas

see külge juba nooruses koos 
oma vanematega maatööd ra
bades. Füüsilist tööd ei pelga 
ta siiani -  oma kätega on ta 
endale ehitanud maakodu. 
«Aga paistab, et see ei saa 
kunagi päris valmis», ohkab 
professor.

Ta on kõige selle juures üks 
neist, kelle kohta võib liialdu
seta öelda: oma olemuse poo
lest pesueht aristokraat. Sest 
peale teatud raskesti kirjelda
tava, kuid kergesti äratuntava 
hoiaku, mis ainult aristokraa
te iseloomustab, on isegi tema 
harrastused aristokraatlikud. 
Näiteks tunnevad asjasse 
pühendatud professorit kui 
Tartu Rotary klubi asutaja
liiget ja presidenti ning kui 
üht selle üleilmse liikumise 
piirkondlikku asekuberneri. 
Lõpuks, arvatavasti pole liht
ne leida teist nii kirglikku ja
himeest kui professor Kärner, 
kes oma jahikoera peab kon
kurentsitult kõige kõrgemalt 
arenenud organismiks.

Jõudu ja tervist veel palju
deks aastateks, lugupeetud 
juubilar!

Kolleegid bioloogia- 
geograafiateaduskonnast

Näitus «Taimed ruumis»
H e ik i Tam m
botaanikaaia direktor

30. aprillini kell 10-17 on 
botaanikaaia saalis Lai 38 
avatud näitus taimede kasu
tamisest ruumis.

Näha on 82 liiki ja sorti 
potitaimi. Näituselt saab ees
kuju, kuidas taimedega kau
nistada kööki, kasutades ka 
rohkem maitsetaimi. Grüne 
Fee Eesti AS abiga on välja 
pandud kümmekond sorti 
maitsetaimi.

Esikutaimed peavad taluma 
vähest valgust, tuuletõmmet 
ja madalamaid temperatuu
re. Selleks sobivad näiteks 
lehtliilia, viigi- ja kikkapuu- 
de sordid. Vannitoa kasvu
koha eripära on lühiajaline 
suur niiskus ja soojus ning

vähene valgus. Kuid ka siin 
saab kasvatada kõrskalmust, 
fatseederat, tups-rohtliiliat jt. 
Elutoas tasuks rohkem rõhku 
panna taimede paigutusele 
akende, uste ja mööbli suhtes, 
kujundades õdusamaid nur
gakesi. Klaasgaleriis on eks
poneeritud valguslembesed 
taimed, mida võiks kasvatada 
talveaias.

Ruumides, kus napib val
gust, tuleb appi võtta kunst- 
valgus. Tutvustatakse kolme 
Osram elektripirni ja valgus
tit, mis kiirgavad taimede 
kasvuks ja arenguks soodsat 
valgust. Näitusel on kasuta
tud ruumide kujundamiseks 
tekstiili, mööblit ja esemeid 
Vanemuise teatri varudest 
ning aednike kodudest. Näitu
se koostas aednik Diana Pärn.

Ilmus seeneteatmik
18. aprillil esitlesid kir
jastus Eesti Loodusfoto, 
emeriitprof Kuulo Kalamees 
ja Vello Liiv ajaloo muuseu
mis uut seeneteatmikku 
«400 Eesti seent. Seenestaja 
taskuraamat».

Toimus botaanika ja öko
loogia instituudi ökoloogia 
eriseminar «TÜ emeriitpro
fessor Kuulo Kalamees 70+1 
& 50».

Nädala lõpuni on avatud 
muuseumi valges saalis 
mükoloog Kalamehe elu ja 
tööd käsitlev näitus.

Seenestaja taskuraamatus 
on ligi 450 Eesti suurseent. 
405 fotot koos liigikirjelduste- 
ga aitavad seeni määrata.

Taskuraamat annab näpu
näiteid söögiseente korjami
seks ja ülevaate seenemürgis- 
tustest, seente ehitusest, 
oskussõnadest ja süstemaa
tikast. Raamatus on eesti- ja 
ladinakeelne register.

Kuulo Kalamees on rah
vusvaheliselt tunnustatud 
mükoloog, bioloogiadoktor, 
TÜ emeriitprofessor, EPMÜ

vanemteadur, uurinud pool 
sajandit Eesti lehikseente 
süstemaatikat, ökoloogiat, 
fenoloogiat, levikut, ressursse 
ja kasutamist, avaldanud ligi 
150 teadustööd. Vello Liiv 
on sisustusarhitekt, kaua
aegne Eesti Kunstiakadeemia 
õppejõud, punalehiku seene- 
perekonna rahvusvaheliselt 
tunnustatud uurija.

Prof Birute Klaas ning dotsendid Silvi Tenjes ja  Tõnu 
Seilenthal uue majajuhi ees. v a r je  s o o t a k

Bocki maja sai majajuhi
V a rje  S o o ta k  levala» viimase runo juurest,

sest kõigil kolmel üksusel 
on pistmist eesti keele kui 
soome-ugri põlisrahvaste kee
lega. «Ja Ariste keskus nende 
rahvastega lausa tegeleb,» li
sas Tenjes. Kunstnik lubas oma 
graafikat kasutada tasuta.

Majajuhi kujundamise esi
algset mõtet arendas edasi 
multimeedia talituse arvuti
graafik Martin Nurm.

Filosoofiateaduskonna de
kaan, eesti keele (võõrkee
lena) õppetooli juhataja prof 
Birute Klaas tänas kõiki, kes 
majajuhi valmimisele kaasa 
aitasid. «Kuigi maja on vana 
ja remonti vajav, on siin ko
ridoris vähemalt üks ilus asi, 
mis viib pilgu eemale seintelt, 
kus, krohv maas.»

18. aprillil avati pidulikult 
Bocki maja esimese korruse 
majajuht.

Informatsioonitahvli orga
niseerija, eesti keele (võõr
keelena) õppetooli dots Silvi 
Tenjes märkis, et esimesel 
korrusel on kolm suuremat 
struktuuriüksust -  nende oma 
õppetool, Paul Ariste soome- 
ugri põlisrahvaste keskus ja 
haridusteaduskonna pedagoo
gika osakond. «Välisuksest 
siseneja ei tea sageli, kus talle 
vajalik ruum asub. Mõtlesime, 
et mingi sobiv pilt võiks silti 
ilmestada,» ütles Silvi Tenjes.

Tenjese sõnul leiti teatud 
temaatiline sobivus Herald 
Eelma graafilise lehega «Ka-

Professor Jüri Kärner juhtis Tartu Ülikooli rektorina aastail 1988-1993. UT ARHIIV
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Toidunäljas bakterid on stressis
Intervjuu molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika õppetooli dotsendi Maia Kivisaarega

Maia Kivisaar näitab, kuidas loendatakse mutantseid bakterikolooniaid. M ida rohkem kolooniaid bakterisöötmele il
mub, seda suurem on mutatsioonisagedus. a u a  s a k o v a

Stressi indutseeritud mutagenees võib olla 
geneetiliselt programmeeritud strateegia, 
mis kiirendab mikroobipopulatsiooni ge
neetilist adapteerumist ebasoodsates kesk- 
konnatingimustes.

A ija  S akova

Dots Maia Kivisaar pälvis 
uurimuste tsükli «Bakteri- 
genoomimutagenees-adapt- 
sioonimehhanism keskkon
na stressi tingimustes» 
eest Eesti Vabariigi teadus
preemia.

Kas uurim uste tsükkel 
on vaid Teie isik lik  töö?

Selles on paljude inimeste 
panus. Mind kui grupijuhti 
esitati kandideerima. Uurimis
rühma kuuluvad Rita Hõrak, 
Andres Tover, Heili Ilves, Riho 
Teras, Signe Saumaa, Radi 
Tegova, Mariliis Tark, Kairi 
Tarasoova ja teised.

M illega tegeleb  uurim is
rühm?

Uurime mutatsioonitekke 
molekulaarseid mehhanisme 
stressis olevates bakterites. 
Bakteritele tekitab stressi see, 
kui nende paljunemine on 
takistatud kas toitainete nap
puse või muude ebasoodsate 
keskkonnatingimuste tõttu.

Meid huvitab, miks stressitin- 
gimustes evolutsioon kiireneb.

Tegeleme põhiliselt mul- 
labakteriga Pseudomonas 
putida, mida on tema ohutuse 
tõttu lihtsam uurida. Kuid 
ta sobib mutatsiooniprotses- 
side kirjeldamise mudeliks 
ka teiste Pseudomonas'e liigi 
bakteritel, näiteks inimese 
patogeenil P. aeruginosa.

Viimasega on probleeme 
inimestel, kes põevad tsüsti
list fibroosi ja seetõttu on 
neil pidevalt kopsupõletik. P. 
aeroginosa on nende kopsus 
muutunud väga vastupida
vaks, muutudes resistentseks 
paljudele antibiootikumidele.

Kuidas resisten tseks  
m uutum ine toimub?

Stressitingimustes suure
neb bakterites mutatsiooni
sagedus. Uurime, millised 
on selle täpsemad mehha
nismid. Selleks et saaksid 
tekkida mutatsioonid, peab 
toimuma DNA süntees ehk 
replikatsioon. Aga see ei ole 
alati täpne, ikka tekib sisse 
vigu. Erijuhtudel kasutatakse 
bakterirakus DNA sünteesil 
erinevaid DNA polümeraase. 
Need viivad läbi sünteesi. Osa

Eile toimus Väike-Maarjas 
akad Ferdinand Johann 
Wiedemanni keeleauhinna 
keelepäev.

Ettekande «Mis on keele
tehnoloogia?» pidas Wiede
manni keeleauhinna 2005. a 
laureaat akad Haldur Õim. 
Keelenormist ja keelekaitsest 
kõneles prof Tiit- Rein Viitso, 
raamatut «Ferdinand Johann 
Wiedemanni keeleauhind 
1989-2003» esitles selle koos
taja, Wiedemanni juubeliaas
ta korralduskomisjoni liige 
Eevi Ross.

Prof Õim istutas keeletam- 
mikusse oma puu ning pargi 
infotahvlile lisati teiste lau
reaatide kõrvale tema nimi.

16. aprillil tähistati akad 
Ferdinand Johann Wiede
manni 200. sünniaastapäeva 
Peterburis.

Peterburi Ülikoolis toi
munud rahvusvahelise eesti 
keele päeva «Akad Ferdinand 
Johann Wiedemann 200» 
avasid Emakeele Seltsi esi-

neist polümeraasidest teevad 
rohkem vigu kui teised. Seega 
võib rääkida veaaltitest DNA 
polümeraasidest.

Mutatsioonisageduse suure
nemisega suureneb ka tõenäo
sus, et juhuslikult tekib selline 
mutatsioon, mis muudab bak
teri näiteks resistentseks tea
tavale antibiootikumile.

DNA polüm eraaside  
kaudu toim ub süntees  
ja  sam as tekivad nende  
kaudu ka vead.

Just. On olemas ka kaitse
mehhanismid vigade kõrval
damiseks. Seda nimetatakse 
DNA reparatsioonisüstee- 
miks.

Kui näiteks seesama viga
de parandamise süsteem on 
nässu läinud, st kui geenid, 
mis neid valke kodeerivad, 
mis reparatsioonil osalevad, 
on vigased, siis tõuseb jällegi 
mutatsioonisagedus.

Nii on näiteks tõdetud, et 
need bakterid, kes elutsevad 
tsüstilise fibroosiga patsien
tide kopsudes, on olulisemalt 
kõrgema mutatsioonisage- 
dusega just seetõttu, et neis 
bakterites on inaktiveerunud

mees, TÜ prof Mati Erelt ja 
Peterburi Ülikooli filoloogia
teaduskonna dekaan prof 
Sergei Bogdanov.

Ettekannetega esinesid veel 
professorid Mati Erelt ja Irina 
Külmoja TÜst, Tõnu Tender ja 
Jüri Valge haridus- ja teadus- 
ministeeriumist, Tiiu Erelt 
(Eesti Keele Instituudist) jt.

Eesti ja vene keeles peeta
vates ettekannetes käsitleti 
peale Wiedemanni elu ja 
tegevuse ka tema arvamusi 
eesti keele tuleviku kohta, 
Eesti ja Vene keelepoliitikat, 
eesti keele lauseehitust, eesti 
mõjusid Eesti venelaste kõnes 
ja fenno-ugristikat Peterburi 
Ülikoolis.

Keelepäevale olid tradit
siooniliselt kutsutud ka Peter
buri eestlased.

Smolenski luteri kalmistul 
avati akadeemiku mälestus
kivi.

Ferdinand Johann Wiede
manni juubelit tähistatakse 
kogu aasta vältel.

geenid, mis kodeerivad DNA 
reparatsioonisüsteeme.

Kas see  tähendab, et 
kui bakterid tihedam ini 
muteeruvad, siis  nad  
muutuvad resisten tseks  
ravim itele?

Täpselt nii. Mutatsioone 
toimub palju, enamik on bak
terile kahjulikud. Kuid võib 
juhtuda, et mõnest mutatsioo
nist on kasu, st see muudab 
bakteri antibiootikumile resis
tentseks. Ja rohtu pole enam 
võimalik raviks kasutada.

Bakteriaalsete infektsiooni
de puhul on täheldatud, eriti 
kui need on krooniliseks muu
tunud, et bakterites on mutat
sioonisagedus suurenenud.

Tooge palun m õni näide.
Tuberkuloosi põhjustav bak

ter Mycobacterium tuberculosis 
võib näiteks kergesti muutuda 
multiresistentseks.

Selles bakteris on leitud 
DNA polümeraas, mis teeb 
tunduvalt rohkem vigu ja 
bakter on just seeläbi hõlpsa
malt võimeline muutuma 
resistentseks.

Küsimus on selles, milli-

T u llio  llo m e ts
Akadeemilise Muinsuskaitse 
Seltsi esimees

15. aprillil kinnitati Karl Au
gust Hermanni hauasambale 
Uue-Jaani kalmistul kujur 
Mati Karmini kujundatud kahe 
pronksbareljeefi koopiad.

1935. a püstitati K. A. 
Hermannile kui rahvuslikule 
suurmehele mälestussammas 
Põltsamaale. Tartus kujundati 
kujur V. Melniku projekti ko
haselt ümber tema hauaplats 
ning kalmutähis.

Kalmutähis elas üle 
1940ndate lõpu ja 50ndate 
algusaastate Vana- ja Uue- 
Jaani kalmistu rüüsteajastu, 
langes aga sajandivahetuse- 
eelseil aastail vandaalidest 
metalliäritsejate ohvriks. 
Kahe pronksbareljeefi lahti
kangutamisel lõhuti paranda
matult ka dolomiidist kiviosa. 
Rüüstatud kujul seisis riikliku 
kaitse alla võetud mälestis 
mitu aastat.

sed on need molekulaarsed 
mehhanismid, mis mõjutavad 
veaaltite DNA polümeraaside 
avaldumist bakterirakus. Või 
miks näiteks aktiveeruvad 
stressis olevates bakterites 
mobiilsed DNA elemendid, 
mis samuti suurendavad mu- 
tatsioonisagedust.

Teie uuringud m aailm a  
kontekstis.

Pseudomonas’e perekonda 
kuuluvad bakterid on loo
duses väga laialt levinud, 
kuid seni on neis toimuvaid 
mutatsiooniprotsesse mujal 
maailmas suhteliselt vähe 
uuritud.

Viimastel aastatel on 
elavalt diskuteeritud selle 
üle, kas evolutsiooni käigus 
võiksid olla välja kujunenud 
spetsiifilised mehhanismid,

Ülikoolis eesti keele õpe
tamise 200. aastapäeva (sept 
2003) tähistamise eel otsus
tati hoolitsemata hauaplats 
korrastada ja kiviosa puhasta
da. Tänu Eesti Meedia (Posti
mees), Tartu linnavalitsuse ja 
ülikooli toetusele hauaplats 
korrastati ning 2004. a sügisel 
paigaldati kalmule dolomii
dist hauatähise täpne koopia. 
Nüüd sai hauasammas ka kahe 
pronksbareljeefi koopiad.

mis tõstavad stressis olevates 
rakkudes mutatsioonisage- 
dust. Seeläbi oleks võimalik 
bakteripopulatsioonil muu
tunud keskkonnatingimustes 
kiiremini adapteeruda.

Meie eksperimentaaland- 
med toetavad hüpoteesi, et 
stressi poolt indutseeritud 
mutagenees võib olla ge
neetiliselt programmeeritud 
strateegia, mis kiirendab mik
roobipopulatsiooni geneetilist 
adapteerumist ebasoodsates 
keskkonnatingimustes.

Leidsime, et bakteris P. 
putida suureneb teatud 
veaaltite DNA polümeraaside 
aktiivsus alles pikaajalise 
näljastressi tingimustes. Sa
muti nägime, et stressitingi
mustes aktiveerivad transpo
sitsiooni mitmed regulaator- 
valgud.

Eesti oma aja silmapaistvaks 
keeleteadlaseks, ajakirjanikuks 
ja muusikameheks tõusnud K. 
A. Hermann (1851-1909) 
alustas 1875 õpinguid Tartu 
Ülikooli usuteaduskonnas ja 
jätkas 1878 enesetäiendamist 
Leipzigi Ülikoolis võrdleva 
keeleteaduse alal, mille lõpe
tas filosoofiadoktori kraadi 
kaitsmisega 1880.

Aastast 1889 kuni surmani 
1909 tegutses Tartu Ülikooli 
eesti keele lektorina. Temalt 
pärineb esimene eestikeelne 
eesti keele täielik grammatika 
(1884) ja eesti keele lauseõpe
tus (1896). Keeleteadlasena 
oli ta tegev eesti kirjakeele 
ühtlustamisel, normeerimisel, 
tuletas eesti keelde mitmeid 
uusi sõnu ja  termineid.

K. A. Hermann oli rahvusliku 
liikumise mõõnaperioodi välja
paistvamaid ja mitmekülgse
maid kultuurikandjaid, kes 
pidas oluliseks rahvuskultuuri 
arendamist, eriti keeleteaduse, 
kirjanduse ja muusika vallas.

U U D IS E D

Eesti teaduse tipp- 
keskuste konverents
12. aprillil toimus Eesti TA ja 
tippkeskuste ühenduse konve
rents «Eesti teaduse tippkesku- 
sed 2005».

Kümne tippkeskuse teadla
sed tegid ülevaate oma kesku
se tegevusest. TÜ tippkeskus- 
test kõnelesid prof Toivo Mai
mets (geeni ja keskkonnateh
noloogia), prof Ilmar Koppel 
(keemia ja materjaliteadus), 
meditsiinidoktor Allen Kaasik 
(molekulaarne ja kliiniline 
meditsiin), prof TÕnu Oja 
(alus- ja  rakendusökoloogia), 
füüsikadoktor Ergo Nõmmiste 
(füüsika instituut) jt.

TÜs on kuus tippkeskust.

Prof Ernst Raudami 
90. sünniaastapäev
Eile avas arstiteaduskonna 
dekaan prof Toomas Asser 
TÜ raamatukogus prof Ernst 
Raudami (21. apr 1915-11. 
aug 1992) 90. sünniaastapäe
va näituse.

Näitusel, mis põhineb 
Raudami isikuarhiivile, on 
püütud kajastada tema laia
haardelist tegevust.

Prof Raudam oli maailma
mainega neurokirurgi prof 
Ludvig Puusepa õpilane. Ta 
oli 36 aktiivse tööaasta jook
sul omakorda noorte arstide 
õpetaja, neuroloogilise abi 
arendaja Eestis, erialase tea
dustöö eestvedaja ja kõrgelt 
hinnatud närviarst-neuro- 
kirurg. Ta oli ka kaua aega 
arstiteaduskonna dekaan.

Näituse koostas raamatuko
gu referent Sigrid Prank.

Narva kolledži arh i
tektuurikonkurss
15. aprillil algas TÜ Narva Kol
ledži uue hoone arhitektuuri
konkurss.

Uus hoone on kavandatud 
ajaloolisse vanalinna börsi
hoone kohale Raekoja platsil.

2007. a sügisel valmiv maja 
on mõeldud kuni tuhandele 
üliõpilasele ja ligi 2000 täien
d u sk u rsu s te le  aastas.

Kolledži direktori Katri 
Raigi sõnul saab Narva rae
koda, mis ühtlasi on Euroopa 
idapoolseim raekoda, endale 
kindlasti väärika naabri.

Kogumik Eesti ja  
Venemaa suhetest
Ilmus saksakeelne artiklite ko
gumik «Estland und Russland. 
Aspekte der Beziehungen 
beider Länder» Eesti ja Vene
maa suhetest.

Autorite seas on professo
rid Mati Laur, Tiit Rosenberg 
ja Eero Medijainen, dot
sendid Anti Selart, Karsten 
Brüggemann, Jaak Valge ja Olaf 
Mertelsmann, Lea Leppik jt.

Kogumiku on koostanud 
ning eestikeelsed tekstid 
tõlkinud TÜ nõukogude aja
loo uurimise keskuse juhataja 
dr Olaf Mertelsmann.

Raamat ilmus Hamburgis 
dr Kovaci kirjastuses.

Teine teaduse ja  
religiooni kevadkool
22. ja 23. aprillil korraldab 
usuteaduskonna teaduse ja 
religiooni kolleegium Põltsa
maal Niguliste kiriklas II 
kevadkooli «Loodus, kultuur, 
kujutlusvõime».

Ettekannetega esinevad 
Arho Tuhkru, Anne Kull, 
Toomas Trapido, Laur Järv, 
Hendrik Relve, Jaan Kap
linski, Mikk Sarv, Meelis 
Friedenthal, Hasso Krull jt.

F. J. Wiedemann 200 Taastati Hermanni hauamonument
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Õ N N I T L E M E

Dots Kersti Meiesaar 55
25. aprillil saab dots Kersti 
Meiesaar 55-aastaseks.

Kersti Meiesaar lõpetas üli
kooli majandusküberneetika 
osakonna 1973 ja asus samal 
aastal tööle majandusteadus- 
konda. Majanduskandidaadi 
kraadi kaitses ta 1980. Õppe
jõuna on Meiesaar töötanud 
alates 1978. aastast, algul 
majandusküberneetika ja 
statistika kateedris, seejärel 
majandusinformaatika ja 
modelleerimise õppetoolis. 
Alates 1996. aastast töötab ta 
arstiteaduskonna dotsendina.

Kersti Meiesaar on tervis- 
hoiuökonoomika õppetooli 
rajaja ja selle asutamisest 
alates õppetooli hoidja. Ta 
on täiendanud ennast rahva
tervise alal ja saanud vastava 
diplomi.

Dots Meiesaar on korralda
nud ja arendanud tulevaste 
arstide ja stomatoloogide ter- 
vishoiuökonoomika-alast põhi- 
õpet ning rahvatervise kraadi
õpet, samuti vastavat teadus
tööd ning arendustegevust.

Viljakas koostöö on olnud 
ülikooli polikliiniku ja pere- 
meditsiini õppetooliga, sise- 
kliinikuga ning majandustea
duskonna majandusarvestuse 
õppetooliga.

Meiesaare uurimisteemad 
on olnud tervishoiuressurssi- 
de kasutamise ja esmatasandi 
tervishoiureformi majanduslik 
analüüs ning tervisetehnoloo- 
giate majanduslik hindamine.

Aastail 1996-2005 on dots 
Meiesaar tegelnud aktiiv
selt tervishoiujuhtide ning 
tegevarstide, sh perearstide 
tervishoiuökonoom ika-alase 
täienduskoolitusega. Ta on 
korduvalt olnud nii sotsiaal
ministeeriumi kui ka Eesti 
Haigekassa tervishoiuökonoo- 
mika ekspert.

Soovime juubilarile tugevat 
tervist ja sületäit õnne!

Endised ja tänased 
kolleegid ning õpilased

K O N V E R E N T S

Meditsiiniantropoloogia 
ja -eetika konverents

18. ja 19. mail korraldab Eesti Folkloori Instituut koos
töös Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse ning Eesti 
Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnaga Tartus inter
distsiplinaarse meditsiiniantropoloogia ja -eetikakonverentsi 
«Medica II».
Konverentsile oodatakse ühe korraldaja semiootika ja kul
turoloogia doktorandi Renata Sõukandi sõnul ettekandeid, 
mis puudutavad rahvameditsiini, meditsiinieetikat ja -aja- 
lugu. «Kuid ka kitsamaid valdkondi nagu arsti ja patsiendi 
vaheline kommunikatsioon, uuemad meditsiinisaavutused 
personaalmeditsiini valdkonnas,» lisas Sõukand.
Ettekannete pealkirjad saata 25. aprilliks ja 300-sõnalised 
teesid 1. maiks aadressile renata@folklore.ee. Oodatud on 
ka stendiettekanded.

V Ä H E M U S R A H V A S T E  S E M I N A R

27. aprillil kl 16.15 Vanemuise 46-327

Vasli Nikolajev TÜ magistrant -  «Ülevaade Mari poliitilise 
kriisi arengust (dets 2004 kuni aprill 2005)» 
SA Fenno-Ugria -  «Mari sõjad»
TÜGI teadur -  «Marid, mordvalased, udmur
did - hääbujad või impeeriumile alistumatud 
põlisrahvad?»
TÜGI emeriitprofessor -  «Maajadest Meh
hiko ja Venemaa põlisrahvaste olukorra 
võrdluse taustal»

Sarja korraldab bioloogia-geograafiateaduskonna geograafia 
instituut (TÜGI). Oodatud kõik huvilised!

Jaak Prozes 
Heno Sarv

Ott Kurs

Õ N N I T L E M E

65

Jüri Kärner, instituudi juha
taja, professor -  25. aprill 
Toomas Tenno, HT asutaja- 
dekaan, professor -  28. aprill

60

Eeva Heinaru, teadur -
22. aprill

55

Kersti Meiesaar, dotsent -
25. aprill
Ene Sarap, raamatukogu 
ennistuskeskuse juhataja -
27. aprill

Marju Murumets, ametnik
28. aprill

45

Maire Ranno, sekretär -
24. aprill

30

Vahur Aabrams, spetsialist
23. aprill
Kaido Tämm, erakorraline 
teadur -  28. aprill

25

Anu Kõrv, sekretär -
28. aprill

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

Uue aja mood: teooria koolist, kogemused võistlustelt
A n n ik a  T am m ik
TTÜ haldusjuhtimise
1. kursuse üliõpilane

12. mail toimub Tallinna 
Tehnikaülikoolis esimene 
juhtimisprobleemide lahen
damise võistlus Eestis -  
«Juhtimisaju 2005».

Kui veel kümmekond aastat 
tagasi tahtis suurem osa lapsi 
saada müüjaks, postiljoniks 
või autojuhiks, siis tänapäeval 
lendavad noored kõrgemalt. 
Juba lasteaias kuulutavad 
meie kõige pisemad, et kunagi 
saavad nendest firmade presi
dendid, asutuste direktorid 
või lihtsalt miljonärid. Keegi 
ei soovi enam olla lihtsalt 
töötaja -  tahetakse saada suu
reks juhiks!

Tendentsi kiiremini, kõrge

male, kaugemale näitab ka 
ülikoolide sisseastumissta- 
tistika -  suurim konkurss 
on erialadele, mis kõige 
tõenäolisemalt tagavad juh
tiva ametikoha (majandus, 
ärindus, haldusjuhtimine 
jne). Üldjuhul omandatakse 
haridus bakalauruse, mitte 
rakendusliku diplomiõppena, 
mistõttu noortel jääb prakti
listest kogemustest vajaka.

Ajal, mil konkurents on 
ülimalt tihe, on aga just 
praktikal väga tähtis roll. 
Just kogemuses võib peituda 
saladus, mille põhjal tööandja 
ühte teisele eelistab. Küsimus 
on aga selles, kust seda elus 
edasijõudmiseks äärmiselt 
vajalikku kogemust saada?

Väljaspool Eestit on teoree
tilisele haridusele lisaväärtu

se hankimine juba pikemat 
aega tagatud mitmesuguste 
võistlustega. Näiteks juhtimi
se alal on vägagi populaarsed 
case study’d. Need on mõel
dud spetsiaalselt selleks, et 
tudengid saaksid ülikoolis 
omandatud teadmisi raken
dada. Konkursi ülesehituslik 
külg on riigiti pisut erinev, 
kuid põhimõte seisneb alati 
selles, et võistlejatele antak
se kätte juhtimisprobleemi 
kirjeldus, millele nad peavad 
oma äranägemise järgi lahen
duse leidma.

Hoolimata võistluse suurest 
populaarsusest mujal maail
mas, pole sellist üritust Eestis 
veel korraldatud.

Olukord aga muutub! 
Nimelt toimub 12. mail 
Tallinna Tehnikaülikoolis

esimene juhtimisprobleemide 
lahendamise võistlus Eestis -  
«Juhtimisaju 2005». Esikoha 
auhind on ärevust tekitav 10
000 krooni!!!

«Konkursiga pakume tu
dengitele võimaluse oma 
oskusi näidata ning ennast ja 
oma teadmisi proovile panna. 
See on kõigile kindlasti väärt 
kogemus,» on korraldajad 
kindlad. «Parimaid tegijaid 
tunnustavad Eesti juhtimise 
tipud ning ka pealtvaatajaid 
ei jäeta tähelepanuta -  nende 
jaoks on kutsutud kohale tase
mel esinejad.»

Seega võime taas kord öel
da, et meil siin väikeses Eestis 
on üks moekas asi juures. 
Pead tööle ja rahakott raske
maks!

Info: www.juhtimisaju.ee.

P E D A G O O G I L I S T E  K I R J U T I S T E  V Õ I S T L U S

Haridus- ja teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts 
kuulutasid välja pedagoogiliste kirjutiste võistluse «Johan
nes Käisi ideed tänaste pedagoogide töös».
4. juuliks oodatakse Johannes Käisi pedagoogilise tegevuse ja 
kirjutiste alusel kujunenud positiivsete kogemuste üldistust 
ja näiteid nii üksik- kui ka ühistööna.
Info: www.hm.ee > ministeerium > teadaanded.

Ta r tu  Ü likool

Tartu Ülikooli 
filosoofiateaduskond võtab tööle

meistri,
kelle ülesanne on kunstide osakonna ja maali õppetooli 
õppetöö toetamine ning igapäevane asjaajamine.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elu
lookirjeldus hiljemalt 25. aprillil e-postiga või paberil TÜ 
personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 302, Jakobi 4, 
51014 Tartu).
Täpsem teave personaliosakonnast (tel 737 5145) ja 
www.ut.ee/konkurss.

Tartu Ülikool 
kuulutab välja konkursi

TÜ Raamatukogu direktori
ametikoha täitmiseks alates 1. juulist 2005 kuni 30. juu
nini 2010.

Täpsem teave akadeemiliselt sekretärilt tel 737 5606.

TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni 
osakond võtab alates 15. augustist tööle

õppekorralduse spetsialisti,
kelle ülesanne on osakonna õppetöö toetamine ning ava
tud ülikooli magistriõppe koordineerimine.

Konkursist esitada palgasooviga avaldus ja elulookirjeldus 
hiljemalt 27. aprilliks e-postiga või paberil TÜ personali
osakonda (personal@ut.ee, ruum 302, Jakobi 4, 51014 
Tartu).
Info: nele.nemvalts@ut.ee või tel 737 5355.

D E B A T T

26. aprillil kl 18 toimub Tartu Ülikooli aulas Eesti Üliõpi
laskondade Liidu poolt korraldatav kõrgharidusteemaline 
debatt

«Kas konkurents kõrghariduses 
innustab või killustab?»

Debatil keskendutakse peamiselt järgmistele teemadele:
• Dubleerimine kõrghariduses? Kas igas õppevaldkonnas 

tuleks arendada ühte või mitut keskust?
• Kas sama eriala õpetamine mitmes kõrgkoolis on väheste 

ressursside killustamine või hoopis edendab tervet kon
kurentsi?

• Kas Eesti moodustab ühe kõrghariduse piirkonna või 
jaguneb mitmeks?

Moderaator: Jüri Aarma.
Osalejad: Mati Heidmets, Tallinna Ülikooli rektor; Tõnu 
Lehtsaar, Tartu Ülikooli õppeprorektor; Volli Kalm, kõrghari
duse hindamise nõukogu esimees; Tiit Laasberg, kõrgharidu
se akrediteerimiskeskuse juhataja; Anzori Barkalaja, Viljandi 
Kultuuriakadeemia rektor; Jakob Kübarsepp, Tallinna Tehni
kaülikooli õppeprorektor.

S E G A K O O R I  L A U L M A

Tartu üliõpilaste looduskaitseringi segakoor kutsub oma rida
desse uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse.
Kui pead pisutki viisi ja julged oma suud lahti teha, ära pel
ga. Me teeme imesid ja juba paari kuu pärast laulad nagu 
linnuke.
Tule esmaspäeval kl 20 Tiigi seltsimajja (Tiigi 11) teise kor
ruse suurde saali ja oled suveks vormis!

Tartu üliõpilaste looduskaitsering

P R O F  J O H N  W U N D E R I  L O E N G U D

26. aprillil kell 10.15 peab Nebraska Lincolni Ülikooli prof 
John R. Wunder Paabeli ruumis 225 avaliku loengu «Native 
Americans in the Twentieth Century: Repatriation, Gaming, 
and Sovereignty Issues» («Põlisameeriklased 20. sajandil: 
Tagasiasumise, hasartmängude ja iseseisvusega seotud küsi
mused»).

Prof Wunder on tuntud Ameerika Lääne ja põlisrahvas
te ajaloo uurija. Ta on kirjutanud eelkõige põlisrahvaste 
ajaloost ja sellega seonduvatest juriidilistest küsimustest, 
Ameerika Lääne ühiskondlikest suhetest ja keskkonnast. 
American Library Association nimetas tema raamatu 
«Retained by The People: A History of American Indians 
and the Bill of Rights» (New York. Oxford University Press, 
1994) üheks 1995. aasta silmapaistvaimaks akadeemiliseks 
publikatsiooniks. Raamat sai USA rahvusliku ajalooühingu 
Phi Alpha Theta parima ajalooraamatu auhinna.

Prof Wunder on olnud külalisprofessor mitmes maailma 
ülikoolis ja saanud akadeemilisi auhindu. Peale akadeemili
se tegevuse on ta olnud mitme telesarja konsultant.

Kõik huvilised on teretulnud.

28. aprillil kl 18 avatakse TÜ Lõu- 
na-Eesti keele- ja kultuuriuurin
gute keskuses mulgi fotograafi 
Rein Laiveriku fotonäitus «Karula 
vaated». Näitus jääb avatuks mai 
lõpuni. Huvilised on oodatud! 
Info: Mari Mets, tei 737 5422.

KA ITSM IN E
29. aprillil kell 16.15 kaitseb TÜ 
nõukogu saalis Mart Laar ajaloo 
osakonna doktoritööd «Äratajad. 
Rahvuslik ärkamisaeg Eestis
19. sajandil ja selle kandjad. 
Tartu: Kirjastus Eesti Ajaloo
arhiiv, 2005, 495 lk». Juhendaja 
prof Tiit Rosenberg. Oponendid 
prof Aadu Must ja prof Toomas 
Karjahärm.

LOENGUD
27. aprillil kl 16.15 toimub Õpeta
tud Eesti Seltsis Lossi 3-406 Kai
do Jaansoni ja Erich Kaupi loeng 
«Arthur Siefeldt (1889-1939): 
bolševik, turkoloog ja eestlane». 
Koosoleku eel aastaraamatute 
soodusmüük.

26. aprillil kl 18 peab Inna 
Põltsam Tartu Saksa Kultuuri 
Instituudis (Kastani 1) loengu 
«Tallinn kui hansalinn».

SEMINAR
26. aprillil kl 9.30 algab TÜ Õi
gusinstituudis Tallinnas, Kaarli 
pst 3 neljas ülemaailmsele 
intellektuaalse omandi päevale 
pühendatud autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste se
minar «Autori õigus õiglasele 
tasule: hüvitisest hüvituseni». 
Seminar toimub koostöös kul
tuuriministeeriumi ja Eesti Auto

rite Ühinguga.
Osavõtt on tasuta, osalemisest 
teatada koolitus@lawinst.ee.

2.-6. maini viib külalisprofes
sor Timo Airaksinen Helsingi 
Ülikoolist läbi seminarisarja 
«Happiness, Welfare and Good 
Life: Conceptual and Social 
Issues». Seminarid toimuvad 
Lossi 3-223. Info: tel 737 5427. 
www.ut.ee/eetikakeskus

KONTSERT

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

23. aprillil kl 19 kammerlaval 
kontsert «Mu süda ärka üles». 
Esinevad Helin-Mari Arder (vo
kaal), Siim Aimla (sopran- ja 
tenorsaksofon), Ain Agan (kitarr) 
ja Mihkel Mälgand (kontrabass). 
Kavas kirikulaulude džäss-arran- 
žeeringud ja improvisatsioonid 
Cyrillus Kreegi Taaveti laulude 
põhjal. Pilet 80 ja 50 kr.

AJALOO MUUSEUMIS 
22. aprillil kl 19 valges saalis 
Vanemuise kammerorkestri se
renaadide kontsert. Dirigeerib 
Hendrik Vestmann.

27. aprill kl 19 esineb valges saa
lis Luis Alberto Fernandez llaneza 
(bariton, Hispaania) ja Ralf Taal 
(klaver). Pilet 80 ja 50 kr.

TÜ AULAS
22. aprillil kl 18 Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi kontsert.

23. aprillil kl 17 naiskoor Domina 
kontsert.

24. aprillil kl 16 Võru Sümfoonia
orkestri, Võru Oratooriumikoori 
ja segakoori Hilaro kontsert. 
Kavas J. Haydni oratoorium 
«Aastaajad -  Kevad».

mailto:renata@folklore.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.juhtimisaju.ee
http://www.hm.ee
mailto:personal@ut.ee
http://www.ut.ee/konkurss
mailto:personal@ut.ee
mailto:nele.nemvalts@ut.ee
mailto:koolitus@lawinst.ee
http://www.ut.ee/eetikakeskus
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Tartu Olimou 
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S l l U D F K S E M P

HKTY nocBHmaeTCH
Cydbõa m h c  onenb yzodiuia,

Sl e HapecKuü KcuuiedM nocmynmia! 

OmKpbuiucb MHe nayuu epama,

Buaam u õpaso, A/ibMa Mamep!

Sl cJiaeAK) m o ü  H KTY  

3 a Mydpocmb, dpyofcõy, 3Hauuü ceem, 

3 decb x ecezda uaümu CMOzy 

Omeem, noddepMKy u coeem,

M euõop nyoicHozo nym u,

Komopbun e mu3hu Mue udmu!

Haui KOJUieÕM - dmo dpyoKHUÜ õom, 

CmydenmoM õum b nouemuo e m m !

Hy a Kozda npudym  dpyzue,

To KÜK U M b l OHU TlO AW Õ ttm  

Bce me zoda, umo 30Ji0mbiMu 

C mocKOK) na3bi.eambCH õydym !

A h  Ha JIYK bH H EH  
r ie j ju r o r  n e  rcK iix  flouiKO JibH bix  

y^pex^emm, 1 iom oöynemiH

Narva kolledž
•  tegutseb aastast 1999
•  üle 800 üliõpilase päevases õppes ja avatud ülikoolis
•  1500 täiendkoolitusel osalejat 2004. aastal

Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Eesti va
nima ja suurima ülikooli kolledž pakub 
Kirde-Eestis Tartu Ülikooli kvaliteedimär
giga akadeemilist kõrgharidust, hoiab ja 
arendab akadeemilisi traditsioone ning 
seisab ühiskonnale oluliste väärtuste 
eest. Kolledži üliõpilased saavad teadus- 
põhise akadeemilise hariduse, laiapõhja
lise ja interdistsiplinaarse teadmistepaga
si, mis tagab tööturul kõrge konkurentsi
võime.

Kolledži õppejõudude kõrval on õppe
töösse kaasatud Tartu Ülikooli professorid 
ning välisõppejõud Venemaalt ja Saksa
maalt. Kolledžil on tihe hariduskoostöö 
Pihkva Riikliku Pedagoogilise Instituudi ja 
Herzeni-nimelise Venemaa Riikliku Peda
googilise Ülikooliga, Helsingi ülikooli

Kouvola täiendkoolituskeskusega ja Viljan
di Kultuuriakadeemiaga.

Oma asukohast tingituna täidab Narva 
kolledž ka kultuurikeskuse rolli, korralda
des avalikke loenguid, näitusi ja kontserte. 
Traditsiooniks on kujunenud kevadine raa
matulaat ja interaktiivsed haridus- ning 
teadussaavutusi tutvustavad näitused. Mit
med Narva kolledži seinte vahelt välja 
kasvanud ideed toetavad aktiivselt Narva 
linna arengut, aidates kujundada kaasaeg
set ja inimsõbralikku elukeskkonda.
•  Sel kevadel alustatakse Euroopa Liidu 
struktuurifbndide meetme 1.1 toel kol
ledži kohaliku omavalitsuse korralduse ja 
noorsootöö rakenduskõrghariduse õppe
kavade integreeritud nõustamis- ja prak- 
tikasüsteemi arendamist.

Tule õppima Narva

K o lle d ži uus hoone aastaks 2007
H e a d  k o o lilõ p e ta ja d , 
h ead  tu levased ü liõ p ila s e d !

Iga l aasta l m een u ta n  kevade lähenedes om a  
keskkooli lõpetam ise aega, m õtlen  tagasi om a  
va liku te  peale. T ä n a  olete Teie tegem as 
valiku t, m id a  teha  edasi, k u s  ja  m id a  õppida, 
kelleks saada. See on ü ks elu  o lu lisem a id  
va liku id . Valige ju lg e lt!  O luline, e t te va liksite  
ise om a sü d a m e  järg i. J a  teadke, k u i te ka  
eksite, s iis  “vigade p a ra n d u s” on võim alik. M e  
õpim e läbi elu!
T a rtu  Ü likool on  ü k s  s u u r  võ im a lu s, n in g  
N a rv a  ko lledž on  ü k s  vä ike  võ im a lu s  selle  
sees. M ik s  N a r v a ? E siteks: ko lled ž  on  
su h te lise lt  väike, Teie j a  teie h a r id u s  on  
su u re m a  tä h e lep a n u  a ll; teiseks, ko lled ž  on  
noor j a  k iire s ti arenev, teie sõna  on selles  
p ro tse ss is  te re tu ln u d ; k o lm a n d a k s , N a rv a  
on lin n , m is  on  k iire s ti m u u tu m a s  j a  Te 
sa a te  se lleks k a a sa  lu u a . Tulge j a  va a d a ke  
ise jä re le !

N i  p u h a , n i  p e r a  e k sa m ite k s .
H o ia n  T e ile  p ö ia l t , 

k o lle d ž i direktor K a tr i  R a ik

2007. aasta sügisest asub kolledž uues 
kaasaegses hoones, mis ehitatatakse 
ajaloolisse vanalinna Raekoja kõrvale 
Eesti riigi ja Euroopa Liidu struktuuri- 
fondide toel. 2005. aastal kolledžisse 
õppima asujad lõpetavad juba uues 
hoones, mis on tänasest majast kind
lasti hulga mugavam.

Kolledži rajamine raekoja kõrvale on 
esimene reaalne samm vanalinna taas
elustamise teel. Uus hoone toob vanalinna 
nii üliõpilased -  linna tuleviku - kui ka 
linnaelanikud ja turistid.
•  Detsembris toimus kolledži osalusel Nar
va raekojas Narva Fookusseminar, kus 
Narva tuleviku üle arutlesid nii peaminis
ter kui ka Riigikogu liikmed, maavanem jt.
•  Oktoobris toimus kolledži osalusel 
Narva raekojas seminar "Narva vana
linn- minevik, olevik, tulevik". Arutuse 
all oli Narva vanalinna tulevik. Seminar 
oli pühendatud märtsipommitamise 60. 
aastapäevale, Haagi konventsiooni ja 
Euroopa kultuurikonventsiooni 50. aas
tapäevale.

kolledžisse!
Rakenduskõrgharidus:

•  Noorsootöö
•  Kohaliku omavalitsuse korraldus

Bakalaureuseõpe:
•  Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene keele baasil)
•  Humanitaarained vene õppekeelega põhikoolis (esi

mene eriala eesti keel teise keelena või inglise keel) (ainult 
päevases õppes)

•  Majandusteadus (ainult avatud ülikoolis)

Bakalaureuse- ja magistriõppe 
integreeritud õpe:

•  Klassiõpetaja (vene keele baasil)

Magistriõpe:
•  Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene keele baasil)
•  Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhi

koolis (eesti keel teise keelena, inglise keel; ainult 
päevases õppes vene keel võõrkeelena, ajalugu ja ühis- 
konnaõpetus)

Tartu Ülikooli Narva Kolledž • www.narva.ut.ee • college@narva.ut.ee • Telefon 356 0608 • Kerese tn. 14, 20304 Narva

http://www.narva.ut.ee
mailto:college@narva.ut.ee
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Narva kolledži erialad
Rakenduskorgharidusõpe

Üliõpilased Narva kolledžist
J e le n a  JE M E LJA N O V A
Pihkva Riikliku Pedagoogilise 
Ülikooli üliõpilane 
Inglise filoloogia

Mulle meeldib kogeda uusi asju: 
uusi keeli, uut kultuuri. Aasta õppimist 
TÜ Narva kolledžis oli minu jaoks hea 
võimalus nii eesti kultuuri ja keele 
tundma õppimiseks kui ka oma eelne
valt omandatud teadmiste ja kogemus

te proovilepanekuks.
Narvas on võrreldes Pihkvaga lihtsam õppida. Ja peale 

kohustuslike ainete on tudengitel võimalus õppida veel teisi 
huvitavaid valikaineid. See ongi minu arvates üheks peami
seks Narva kolledži eeliseks.

G a lin a  PA LILO VA
Humanitaarained vene õppekeelega põhikoolis (eesti keel)
-  2. õppeaasta

Erialale eesti keel teise keelena astusin ma esiteks selleks, et 
ära õppida riigikeel.

Tahan nimetada head õppejõudude koosseisu, tänu kellele 
minu keeleteadmised järk-järgult paranevad. Kolledž on loo
nud õppimiseks väga soodsad tingimused: mugav arvuti
klass, alati võib väga soodsa hinna eest printida või paljunda
da vajalikke õppematerjale, raamatukogust on juurdepääs 
enamusele õppimiseks vajaminevale kirjandusele.

J e v g e n ia  N EV O N E N
Humanitaarained vene õppekeelega 
põhikoolis (inglise keel) -  3. 
õppeaasta

A nna R O M A N E N K O
Noorsootöö spetsialist -  1. õppeaasta

Seoses kolledžis õppimisega tekivad mul vaid positiivsed emot
sioonid. Mitmekülgne loengust väljapoole jääv elu: aeroobika, 
võrkpall, diskod (Studiosuses). Alguses oli pisut imelik kuulata 
loenguid eesti keeles ning ehmatas see, kuidas küll mitte emakee
les eksameid sooritada, kuid nüüdseks on see kõik jäänud 
tahaplaanile. Näen, et ma saan hakkama ja mulle tundub, et see 
ongi kõige tähtsam.

Eriala on väga huvitav. Pidevalt toimuvad väljasõidud, semi
narid, üritustel osalemine. Meeldivalt üllatas see, et kolledžis on 
hoopis teistsugune suhtlemine üliõpilaste ja lektorite vahel. 
Kolledži kollektiiv on nagu üks pere.

N a ta lja  S IL K IN A
Kohaliku omavalitsuse korraldus -  1. õppeaasta

Mul on alati olnud soov aidata inimesi, kuid arsti, psühholoogi 
või advokaadi eriala pole lihtsalt minu jaoks. Otsustavat rolli 
mängis ka elukoha lähedus (ise elan Jõhvis) ja see, et Narvas 
olid juba tuttavad ja sõbrad olemas. Muuseas, tahtsin ka lihtsalt 
eksperimenteerida, kas ma saan õppida eesti keeles ja seda 
enam veel täiesti uuel erialal. Nüüd, kuulates endiste klassikaas
laste arvamusi teiste kõrg- ja ülikoolide kohta, mõistan, et pole 
üldsegi oma valikus pettunud! Minu eksperiment õnnestus!

A nna ELO NEN
Klassiõpetaja -  1. õppeaasta

Mina valisin klassiõpetaja eriala, 
kuna meie perekonnas on õpetajad 
ka minu ema ja vanaema. Lapsepõlves 
kohtasin ma tihti pedagoogide nega
tiivset suhtumist lastesse, nende üks
kõiksust õpilase individuaalsuse suh
tes. Õpilasel võis isegi annet olla, kuid 

seda ei arendatud. Minu arvates ei ole sellistel lastel tulevikus 
mingeid väljavaateid. Ning siis ma otsustasin, et kui minust 
saab õpetaja, siis aitan lastel nende võimeid arendada ning 
selles suunas ka aktiivselt tööd teha. Narva kolledži valisin 
ma välja seepärast, et siin oli olemas täpselt mind huvitav 
eriala ning minu tuttavad soovitasid kolledžit kui head 
õppeasutust.

Võin öelda, et kolledž täitis minu ootused täielikult. Õppida 
siin on palju huvitavam kui koolis. Mul jääb palju vaba aega 
selleks, et tegeleda loominguliste asjadega -  joonistamisega. 
Palju on huvitavaid õppeaineid - psühholoogia, pedagoogi
ka jt. Ka kollektiiv on väga sõbralik.

NOORSOOTOO
Õppevorm: päevane ja  avatud ülikool
Õppeaeg: 4 aastat
Eesmärk: valmistada ette noorsootöö spetsialist, kes 

oskab planeerida, juhtida, hinnata ja arendada noorsoo
tööd ning -poliitikat; suudab arendada noorte omaalgatust 
ja  -vastutust ning luua vastava keskkonna. Noorsootöö 
spetsialist saab mitmekülgse ettevalmistuse tööks nii eesti 
kui ka vene keeles.

Lõpetamisel Tartu Ülikooli rakenduskõrghariduse dip
lom koos akadeemilise õiendiga.

Õpinguid on õigus jätkata magistriõppes.
Õppekeel: eesti keel, sissejuhatav eesti keele õpe.
Sisseastumiseksamid: eesti kooli lõpetanutele : em a

keele kirjand -  riigieksam (30), võõrkeel -  inglise, 
saksa, prantsuse või vene keel - riigieksam (70);

vene kooli lõpetanutele-, emakeele kirjand -  riigiek
sam (30), eesti keel teise keelena -  riigieksam (50), 
võõrkeel -  saksa, inglise või prantsuse keel - riigieksam 
(20). Riigieelarvelisele õppekohale vastuvõtu lävend on 
65,0. Riigieelarvevälisele õppekohale vastuvõtu lävend 
on 50,0.

A va tu d  ülikoolis: akadeemiline test ja eesti keele 
kirjalik test

KOHALIKU OMAVALITSUSE  
KORRALDUS

Õppevorm: päevane ja avatud ülikool
Õppeaeg: 3,5 aastat
Eesmärk: valmistada ette mitmekülgsete teadmistega 

spetsialiste tööks riigiasutustes või mittetulundussektoris 
ning avalikus sektoris, suunaga kohalikele omavalitsustele. 
Stuudiumi jooksul saadakse teadmised avalikust haldusest, 
regionaalsest arengust, Euroopa Liidust, majandusest, õigu
sest ja projektijuhtimisest. Praktilist töökogemust ja oskusi 
tööks omandatakse praktikal kohalikes omavalitsustes, riigi
asutustes või mittetulundussektoris. Lõpetamisel Tartu Üli
kooli rakenduskõrghariduse diplom koos akadeemilise õien
diga. Õpinguid on õigus jätkata magistriõppes.

Õppekeel: eesti keel, sissejuhatav eesti keele õpe.
Sisseastumiseksamid: eesti kooli lõpetanutele: ema

keele kirjand -  riigieksam (30),võõrkeel -  inglise, saksa, 
prantsuse või vene keel - riigieksam (70);

vene kooli lõpetanutele, emakeele kirjand -  riigieksam 
(30), eesti keel teise keelena -  riigieksam (50), võõrkeel -  
saksa, inglise või prantsuse keel - riigieksam (20). Riigieel
arvelisele õppekohale vastuvõtu lävend on 70,0. 
Riigieelarvevälisele õppekohale vastuvõtu lävend on 50,0.

A vatud  ülikoolis: akadeemiline test ja eesti keele kirja
lik test

Bakalaureuseõpe

KOOLIEELSE  
LASTEASUTUSE ÕPETAJA  
(VENE ÕPPEKEELE BAASIL)

Õppevorm: päevane ja avatud ülikool
Õppeaeg: 3 aastat
Eesmärk: valmistada ette mitmekülgsete teadmistega 

koolieelse lasteasutuse õpetajaid, kes on võimelised kujun
dama lapse arenguks soodsa vaimse ja füüsilise keskkonna, 
vajalikud õppimis- ja tööharjumused ning nõustama lapse
vanemaid kasvatusküsimustes. Õpingute vältel õpitakse 
psühholoogiat, pedagoogikat, filosoofiat, informaatikat, 
Eesti kultuuri ning ajalooga seotud aineid, üht võõrkeelt ja 
eesti keelt. Õpinguid on õigus jätkata magistriõppes.

Sisseastumiseksamid: vene keel võõrkeelena -  riigiek
sam (12,5) või eesti keel teise keelena - riigieksam
(12,5), kutsesobivuskatse- sisseastumiseksam (50), ema
keele kirjand - riigieksam (25), võõrkeel - inglise, saksa 
või prantsuse keel - riigieksam (12,5).

Riigieelarvelisele õppekohale vastuvõtu lävend on 70,0. 
Riigieelarvevälisele õppekohale vastuvõtu lävend on 50,0.

A vatud  ülikoolis: kutsesobivuskatse ja eesti keele kirja
lik test.

HUMANITAARAINED  
VENE ÕPPEKEELEGA PÕHIKOOLIS

Õppevorm: päevane
Õppeaeg: 3 aastat
Eesmärk: anda ainealased teadmised kahe aine õpetami

seks põhikoolis, kusjuures üks õppeainetest on eesti keel 
teise keelena või inglise keel. Teise erialana saab õppida: 
ajalugu ja ühiskonnaõpetus (5.-9.klass), vene keel võõrkee
lena (1.-9. klass) , inglise keel (1.-9. klass), eesti keel teise 
keelena (l.-9.klass). Üliõpüased kirjutavad lähtuvalt oma 
teaduslikust huvist bakalaureusetöö. Lõpetamisel bakalau- 
reusediplom koos akadeemilise õiendiga. Õpinguid on õigus 
jätkata magistriõppes.

Sisseastumiseksamid: eesti keel teise keelena erialal
eesti õppekeelega kooli lõpetanutele: emakeele kirjand - 

riigieksam (75), võõrkeel - inglise, saksa, prantsuse või vene 
keel - riigieksam (25);

vene õppekeelega lõpetanutele, eesti keel teise keelena -  
riigieksam (50), emakeele kirjand - riigieksam (25), võõrkeel
- inglise, saksa või prantsuse keel - riigieksam (25) 

inglise keele erialal: inglise keel - riigieksam (50), emakeele 
kirjand - riigieksam (25), võõrkeel - inglise, saksa, prantsuse 
või vene keel - riigieksam (25).

Riigieelarvelisele õppekohale vastuvõtu lävend on 70,0. 
Riigieelarvevälisele õppekohale vastuvõtu lävend on 50,0.

MAJANDUSTEADUS
Õppevorm: avatud ülikool 
Õppeaeg: 3 aastat
Eesmärk: õppekava eesmärgiks on anda akadeemilise majan

dushariduse alused ja pädevus töötamiseks üldiseid majandusala
seid teadmisi nõudvatel ametikohtadel. Alusõppes saadakse laial
dased teadmised teistest sotsiaalteadustest (õigus, sotsioloogia, 
sotsiaalpsühholoogia). Erialaõpe kaugõppes suunatud rahanduse 
ja arvestuse ning juhtimise ja turunduse spetsiifiliste teadmiste 
omandamisele. Pärast lõpetamist on võimalus jätkata spetsialisti- 
koolitust majandusmagistri kraadi saamiseks.

Õppeteenustasu: 20 000 krooni õppeaastas 30 AP kohta. 
Sisseastumiseksam: akadeemiline test.

Integreeritud bakalaureuse- ja  magistriõpe

KLASSIÕPETAJA (VENE ÕPPEKEELE  
BAASIL)

Õppevorm: päevane ja avatud ülikool
Õppeaeg: 5 aastat
Eesmärk: valmistada ette mitmekülgsete teadmistega klassi

õpetajaid, kellel on terviklik maailmapilt ning kes on võimeli
sed kujundama õppimiseks ja õpilase arenguks soodsa kesk
konna. Klassiõpetaja on võimeline õpetama 1.- 6. klassis 
enamikku õppeaineid oma klassis. Kolledži lõpetamisel saa
dakse magistridiplom.

Sisseastumiseksamid: vene keel võõrkeelena -  riigieksam
(12,5) või eesti keel teise keelena - riigieksam (12,5), kutseso
bivuskatse- sisseastumiseksam (50), emakeele kirjand - riigiek
sam (25), võõrkeel - inglise, saksa või prantsuse keel - 
riigieksam (12,5).

Riigieelarvelisele õppekohale vastuvõtu lävend on 70,0. 
Riigieelarvevälisele õppekohale vastuvõtu lävend on 50,0.

A vatud ülikoolis: kutsesobivuskatse ja eesti keele kirjalik 
test.

Õppeteenustasu bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidus- 
õppes riigieelarvevälisel õppekohal 18000 krooni õppeaas
tas, v.a. majandusteadus.

Magistriõpe

KOOLIEELSE  
LASTEASUTUSE ÕPETAJA  
(VENE ÕPPEKEELE BAASIL)

Õppevorm: päevane ja avatud ülikool
Õppeaeg: 2 aastat
Eesmärk: Valmistada ette mitmekülgsete teadmistega kooli

eelse lasteasutuse juhte korraldamaks koolieelse lasteasutuse 
tööd ja nõustama lapsevanemaid kasvatusküsimustes.

2002.a. alushariduse pedagoogi eriala bakalaureuseõppesse 
vastuvõetud üliõpilased võivad valida põhikooli I astme 
õpetaja eriala. Õpitakse kasvatus- ja haridustöö organiseeri
mist. Sooritatakse pedagoogiline praktika lasteaedades. Õpin
gud lõpevad kahe magistrieksami sooritamisega. Õpingute 
lõpetanutele omistatakse haridusteaduste magistrikraad.

HUMANITAARAINETE ÕPETAJA  
VENE ÕPPEKEELEGA PÕHIKOOLIS

Õppevorm: päevane ja avatud ülikool
Õppeaeg: 2 aastat
Eesmärk: anda ettevalmistus tööks põhikooli I, II või III 

astme mitme aine õpetajana. Eriala on mõeldud bakalaureuse
kraadiga või sellele vastava haridustasemega isikutele, kusjuu
res peab olema omandatud ühe aine õpetamiseks vajalikud 
teadmised vähemalt mahus 32 AP ning haridusteaduste alus- 
moodul vähemalt mahus 12 AP ja töötavatele õpetajatele, kes 
soovivad juurde õppida ühe õppeaine õpetamist põhikoolis või 
gümnaasiumis. Õppekava maht on 80 AP Päevases õppes 
omandatakse vajalikud teadmised psühholoogiast, pedagoogi
kast ning kolmanda eriala õpetamiseks (eesti keel teise keele
na, inglise keel, vene keel võõrkeelena, ajalugu ja ühiskonna
õpetus). Olenevalt valitud erialadest läbitakse kolme aine 
õpetaja aine-metoodiline tsükkel ja sooritatakse pedagoogiline 
praktika. Magistriõpe lõpeb 2 magistrieksamiga, töötavatel 
õpetajatel magistritöö kaitsmisega. Lõpetamisel saadakse ma
gistridiplom koos akadeemüise õiendiga.

Sisseastumiseksamiks magistriõppesse kandideerijaile on 
erialane kutsesobivuskatse, mis koosneb keeleoskuse kontrol
list ja esseest.

Essee kirjutatakse pedagoogilisel, hariduselu ja/või peda
googikat puudutaval teemal emakeeles.

Inglise keele erialal toimub inglise keele oskuse, teistel 
erialadel eesti keele oskuse kontroll.

Õppeteenustasu magistriõppes riigieelarvevälisel õppe
kohal 20 000 krooni õppeaastas.

Mul on alati olnud huvi keelte vastu, 
eriti inglise keele vastu ning paljude 
õppeasutuste seast tegin ma valiku
Narva kolledži kasuks. ----------------------------

Minu arvates loetakse kolledžis loenguid kõrgel tasemel, 
eriti aineid, mis puudutavad inglise keelt, mis tõestab õpetajate 
ettevalmistamise väärilist taset. Eriti meeldib see, et tudengitel 
on võimalus õppida keeli lisaks fakultatiivselt (saksa, rootsi, 
English club). Üheks kolledži plussiks võin nimetada info 
kättesaadavust minu emakeeles -  vene keeles.

Enda jaoks pean tähtsaks seda, et kolledžis õpitud aja jooksul 
pole huvi minu poolt valitud eriala vastu sugugi ära kadunud.
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Uut sisseastumistingimustes 2005. õ. a.
Tartu Ülikoolis rakendatakse lävendi alusel 

vastuvõttu riigieelarvelistele ja riigieelarve- 
välistele õppekohtadele. Kõik üliõpilaskandi
daadid, kellel riigieksamite tulemuste põhjal 
arvutatud punktisumma on võrdne või suu
rem soovitud erialale astumiseks nõutavast 
punktisummast, saavad asuda õppima tasuta 
või tasulisel õppekohal Tartu Ülikoolis.

Sisseastumiseks vajalikud eksamid võivad 
olla riigieksamid või sisseastumiseksamid. Iga
le eksamile on määratud osakaal. Iga üksiku

eksami maksimumtulemus on 100. Maksi
maalne eksamite punktisumma on samuti 100. 
Oma lõpliku punktisumma teada saamiseks 
tuleb antud eksami tulemus korrutada läbi 
vastava osakaaluga ja jagada läbi sajaga, nii 
saadud arvud tuleb liita.

Täpsemat informatsiooni vaata siin 
www.ut.ee/sisseastumine/bakalaureus/ 

tingimused 
http://www.ut.ee/28278

D o k u m e n t i d e  e s i t a m i n e
Päevane õpe

•  27. juunist 22. juulini -  noorsootöö,- kohaliku 
omavalitsuse korraldus, humanitaarained vene õppe
keelega põhikoolis (eesti keel, inglise keel)
•  27. juunist 6. juulini -  klassiõpetaja, koolieelse 
lasteasutuse õpetaja, humanitaarainete õpetaja vene 
õppekeelega põhikoolis

Avatud ülikool
•  27. juunist 22. juulini
•  15. augustist 26. augustini

Dokumentide vastuvõtt: tööpäevadel 10.00-16.00
•  Narva kolledžis, Kerese 14 Narva või
•  Tartu Ülikooli peahoones, Ülikooli 18 Tartu.

Sisseastumiseksamid
•  päevasesse õppesse kandideerijaile toimuvad perioodil 
07.07.-14.07.2005
•  avatud ülikooli kandideerijaile 27.08.2005.

Nõutavad dokumendid
•  avaldus
•  keskharidust tõendav dokument (originaal ja koopia) või 
kinnitatud ärakiri
•  päevasesse õppesse kandideerijal riigieksamitunnistus 
(originaal ja koopia) või kinnitatud ärakiri
•  isikutunnistus või pass (originaal ja isikukoodiga lehe
külje koopia)
•  Eestis vene õppekeelega kooli lõpetanul, kes ei ole 
sooritanud eesti keele kui teise keele riigieksamit, eesti 
keele kesktasemeeksami tunnistus või tõend nimetatud 
eksami sooritamise kohta.
•  töötaval õpetajal riigieelarvelisele õppekohale kandidee
rides õiend õpetajana või erialal töötamise kohta, kus on 
märgitud mis ajast ja millisel ametikohal sisseastuja töötab, 
milliseid aineid õpetab ja milline on nädala koormus.

T atjana  B A B A N SK A JA
Tatjana.Babanskaja@ut.ee 
õppekorralduse peaspetsialist

Kolledž jätkab endiselt tööd 
haridusasutuste spetsialistide 
täiendkoolituskeskusena. Kol
ledži baasil tõstavad oma eri
alast kvalifikatsiooni üldhari
dus- ning erikoolide ning koo
lieelsete lasteasutuste juhata
jad, pedagoogid, logopeedid, 
psühholoogid ja sotsiaaltööta
jad. Eelmisel aastal toimusid 
esimest korda 320-tunnise 
mahuga kursused eripeda
googidele, kes töötavad eriva
jadustega lastega. Esimest 
korda õpib pika-ajalisel koo

litusel grupp kutseõppekes- 
kuste õpetajaid. Traditsioo
niliselt sõidavad siia 
Herzeni nimelise Venemaa 
Riikliku Pedagoogilise Üli
kooli ning Pihkva Riikliku 
Pedagoogilise Instituudi õp
pejõud, kes tutvustavad 
vene kirjanduse ning kunsti 
uudisteoseid.

Möödunud 2004. aasta 
jooksul osales kolledži orga
niseeritud täiend- ning üm- 
berõppekoolitustel, semina
ridel ning õppepäevadel üle 
1500 inimese.

Lisainfo:
www.narva.ut.ee/kursused/

E rika  K ruup
Kohtla-Järve Meditsiinikooli direktor, 
täienduskoolitusel osaleja

Meeldis see, et oli kodule suhteliselt lähedal; et ei 
saanud kuidagi “läbivedada”, vaid pidi selleks ka vaeva 
nägema. Lõputööde kaitsmine autoriteetse komisjoni ees 
tõstis kursusel läbitu olulisust ja kvaliteeti - suur tänu 
juhile igapäevatöös vajalike teadmiste eest! Hea tunde 
jättis õpetajate ja kolledži juhtkonna tähelepanelik ning 
hooliv suhtumine õppijatesse.

Avatud ülikool - avatud tu lev ik
Jan a  T O N D I
Jana.Tondi@ut.ee 
Narva kolledži avatud 
ülikooli peaspetsialist

Tänane elukeskkond nõuab 
inimestelt pidevat enesehari
mist, elukestva õppe läbivii
mise üks paindlik ja sageli just 
seetõttu ainuvõimalik vorm 
on aga kaugkoolitus, mille 
mitmekesiseid võimalusi saab 
kasutada Avatud ülikoolis.

Avatud õppe all peetaksegi 
silmas eelkõige paindlikku 
õppimisvõimalust, mis kao
tab õppimisel geograafilised, 
sotsiaalsed ja ajalised piiran
gud. Avatud ülikooli kaudu 
õppimise motiiviks on tavali
selt kutse- või ametialane ene
setäiendamine, isiksuse aren
damine, huvi mingi valdkon
na vastu või lisaeriala oman
damise soov. Tasemekoolitus- 
se tulevad õppima inimesed, 
kes soovivad omandada kõrg
haridust, jätkata katkenud 
õpinguid või õppida uut eri
ala.

Avatud ülikool teenibki en
nekõike nende õppijate huve, 
kes soovivad õppimise kõrval 
ka töötada. Õppetöö toimub 
avatud ülikoolis reeglina ses
sioonidena kaks korda kuus 
reedest laupäevani, harvem 
pühapäevani. Enamik tuden
geid töötab omandataval eri
alal. Suureneb nende üliõpi
laste arv, kes jätkavad kolledži 
lõpetamise järel õpinguid ma
gistriastmes TÜ-s või mujal.

Mitmekesisus ja paindlik
kus on olulised Avatud ülikoo
liga seonduvad märksõnad, 
kuid mitte ainult -  tähtis on, 
millise kvaliteediga õpet saa
dakse. Kvaliteet on tähtis ja 
seda aitavad saavutada kõr
gelt kvalifitseeritud spetsialis
tid, kes on koondunud ülikoo
lide juurde. Avatud ülikool 
pakub seega võimalust õppida 
ja osa saada ülikooli infra
struktuurist, valida endale 
meelepärane maht, aeg ja 
tempo.

N a r v a  k o l l e d ž i  a v a t u d  ü l i k o o l  
p a k u b  2 0 0 5 / 2 0 0 6  õ p p e a a s t a l  v õ i m a l u s t :

1. õppida bakalaureuseastmel koolieelse lasteasutuse õpe
tajaks või klassiõpetajaks

2. kujundada arusaama majanduse eri aspektidest, kohali
ku omavalitsuse korraldusest või noorsootööst

3. omandada haridusteaduste magistrikraad koolieelse 
lasteasutuse õpetaja, klassiõpetaja või humanitaarainete 
õpetaja vene Õppekeelega põhikoolis (eesti keel/inglise 
keel) erialal

4. osaleda erinevatel loengutel ja koolituskursustel.

Täpsem teave meie koduleheküljel: www.narva.ut.ee/av/ 
või telefonil 35 60 608

Olete oodatud tutvuma, lisateavet hankima ning sobivu
se korral kindlasti meiega ühinema -  koos on hõlpsam 
õppida ja seeläbi oma eesmärke saavutada!

A nd ru s  T IN T
avatud ülikooli üliõpilane
kohaliku omavalitsuse korraldus - 1. õppeaasta

Paljud 90.-te alguses riigiteenistusse asunud ametni
kud olid keskharidusega. Nende hulka kuulun ka mina.

Nüüd on aga olukord selline, et edasiseks tõusuks 
ametiredelil on vajalik kõrgharidus ning sellel eesmärgil 
sai ka Narva kolledžisse astutud.

Arvan, et ei hariduse kvaliteedilt ega ka õppetöö 
korralduse poole pealt ei ole suurt vahet, kas õpid 
Tallinnas, Tartus või siin Narvas. Ootasin mõnusaid 
kursusekaaslasi ja huvitavat õppetööd, mis ka täitunud 
on. Ja veel! Tegelikult on töö kõrvalt õppida parajalt 
raske!

Kolledž 
õppejõudude 

pilgu läbi

R afik  G rig o rja n
kolled • i ühiskonnateaduste 
dotsent (cand. hist.)

Kolledžil, asudes paljude 
kultuuride ja keelte ristumis
kohas, on oluline roll multi
kultuurilise hariduse kogemu
se õpetamisel Eestis.

D ian a  M A IS LA
eesti keele õppejõud

Kolledž -  see on rahvusva
heline kollektiiv, kaasaegne 
töökeskkond ja meeldiv töö
kultuur. Kõik tööasjad ajan 
eesti keeles. Rõõmsameelset ja 
energilist vene kooli lõpetanut 
on hea õpetada, sest ta teab 
täpselt, et ta peab õppima, sest 
see on prestiižne ja ilma eesti 
keele oskuseta Eestis head tu
levikku loota ei saa.

L iina  KÄÄR
TÜ Pärnu Kolled*, 
sotsiaaltöökorralduse 
lektoraat, assistent

Narvas olija on igati meeldiv 
õpetada. Minu jaoks eriti väär
tuslik kogemus, kuna enne 
teadsin Narvast väga vähe ja 
vene rahvusest tudengitest/ini
mestest veel vähem. Nüüdjuba 
midagi tean ja isegi vene keelt 
julgen kasutada - mi õigesti või 
valesti kui see ka välja tuleb:)

A le x a n d e r W O LTER S
Robert Bosch Stiftung' i 
lektor, Saksamaa

Milline on kolledži tulevik 
aastal 2025? Euroopa Liidu 
kirde välispiiri moodsaim 
kõrgkool, kus on 40% välisüli
õpilasi. Põhiliselt on need üli
õpilased muidugi Vene Föde
ratsioonist, Kesk-Euroopast ja 
Skandinaaviast, ka mõned üli
õpilased Lääne-Euroopast. 
Narva kolledžit iseloomusta
vad heatasemelised bakalau
reuse- ja magistriõppekavad 
ning tihe side emaülikooliga. 
Tartust tullakse siia hea meele
ga nii õppima kui ka õpetama.

M art N U TT
Riigikogu liige, Riigikogu 
Euroopa Liidu asjade 
komisjoni liige

Positiivne on, et kolledž jä 
tab väga palju õppejõu otsus
tada, mis kindlasti annab või
maluse paindlikult käsitleda 
õppeainet.

Täiendkoolitus on 
kolledžile oluline
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Tatjanapäev -  vene üliõpilaste püha 
on Narva kolledžis au sees

D a rja  FED O R E N K O V A
dafnyf@yahoo.com 
alushariduse pedagoog -  
4. õppeaasta

Igal aastal, jaanuarikuu 
kahekümnenda kuupäeva 
paiku, tähistab Narva kolledž 
Tatjanapäeva, mida muuseas 
üle terve Eesti tähistavad 
ainult Narva tudengid. Arva
tavasti sellepärast, et vene 
üliõpilaskonnale on see tra
ditsiooniline püha väga hin
gelähedane, peale selle toi
mub samaaegselt esmakur
suslaste tudengiks pühitsemi
ne.

Tudengielu on tormiline, 
seetõttu on iga hetk sellest 
meile kallis. Võtke juurdlev 
mõistus, uskumatu fantaasia
lend ja vapustav leidlikkus 
ning segage need kokku oh
jeldamatu energia ja spetsii
filise huumoriga, siis ongi ta 
teil käes -  tudengielu.

Sel aastal otsustati pühitse- 
mistseremooniale ja tõrviku - 
rongkäigule lisaks tuua mi
dagi uut. Sündiski mõte: “Pü

hitsegem Rootsi lõvi tuden
giks!” oli kellegi ettepanek. 
“Jah, ja hiljem Lenin ka!” 
järgnes nali. Nali naljaks, 
kuid esimene mõte hakkas 
tudengitele meeldima ning 
seepärast otsustati see teoks 
teha. Kahjuks ei osanud tule
vased “taltsutajad” ette näha, 
et ei möödu nädalatki, kui 
teade eelseisvast üritusest te
kitab suure segaduse. Te võib 
olla mõtlete nüüd, et kogu 
kiremöll hakkas keerlema 
lõvi ümber ja tudengite hä
bematud plaanid hämmasta
sid muinsuskaitsjaid. Paraku 
jäi loomade kuningas hoopis 
teise käskija/valitseja varju. 
Tudengid polnud veel valmis 
õmmelnud lõvile mõeldud 
teklit, kui ajakirjanduses le
vis informatsioon, justkui 
sooviksid nad tudengiks pü
hitseda V Leninit. Peale selle 
räägiti, et seoses sündmuse
ga tuuakse Iljitši ausammas 
kolledži juurde.

Mida küll selle kohta öelda 
võiks? Ajalehed kiirustasid 
sellelaadse avaldusega. Kuid

Rootsi lõvi sai tekli. Lõvi 
jaoks mõeldi eraldi välja ise
gi vanne. Nii asetabki julge 
tudeng Mihhail Kuzub lõvile 
pähe tekli ja  samal ajal sütti
vad taevas ilutulestiku tule- 
lilled. Sellele järgnes šampus 
ning hulganisti pilte koos äs- 
javalitud “tudengiga”. Hiljem 
suundusid kõik ürituse pidu
likule osale kindlusesse, kus 
leidis aset juba teine tsere
moonia -  esmakursuslaste 
tudengiks pühitsemine.

Mis aga saab Leninist? Sei
sab endiselt omal kohal. Kuid 
kes teab, mis vembuga võib 
hakkama saada üks rahutu 
tudeng. Kõigepealt pühitseb 
tudengiks Rootsi lõvi, hiljem 
Iljitši, sest kolmevärvilise 
mütsikese all on ju kõik kivist 
ebajumalad/iidolid võrdsed. 
Praegu aga jääb kauaoodatud 
Tatjanapäeva ainsaks muutu
matuks “koostisosaks” igal 
aastal juurde tulevad uued 
inimesed, kelle sooviks on 
omandada kõrgharidus 
uueks esmakursuslaseks võid 
saada ka sina!

Narva kolledž - 
minu aken maailma
D ian a  A R H IP O V A
nc123@yt.ee 
klassiõpetaja - 2. kursus

Ega ilmaasjata räägita, et tu- 
dengiaastad on elu parimad 
aastad. Need ei ole ainult uued 
tutvused, millest paljud kasva
vad üle tugevaks sõpruseks või 
hoopis armastuseks, mitte ka 
uued teadmised ja oskused, 
ega uus, täiskasvanu iseseisva 
elu hindamatu kogemus, vaid 
ka uued kohad, võib isegi öel
da, et reisid ja rännakud.

Paljude välistudengite õppi
mise aeg on tihedalt seotud 
maailma rändamisega. Ei to
hiks arvata, et keskmise sisse
tulekuga noore inimese jaoks 
Eestis on see vähetõenäoline. 
Neile, kes tulevad siia õppima 
teistest linnadest, kujuneb 
Narva esimeseks reisiks, ka 
ülejäänud järgnevad kindlas
ti. Peaaegu kahe aasta jooksul

siin klassiõpetaja eriala õpi
tud ajast olen tänu õppeprog
rammile saanud olla paljudes 
Eestimaa kohtades, järgmisel 
õppeaastal aga planeeritakse 
sõitu välismaale.

Õpetaja on oma ametiko
hustuste tõttu sunnitud olema 
eeskujuks, selleks ei pea en
dast kujutama ainult etaloni 
kommetest ja eluviisidest, vaid 
peab muutuma paindlikuks, 
pidevalt ennast täiendavaks 
inimeseks, kel on lai silmaring 
ning oskus näha ja kuulda 
ümbritsevat. Osa sellest annab 
kõrgharidus, osa tuleb arenda
da iseseisvalt, tuginedes näi
teks nendele võimalustele, 
mida pakuvad antud eriala 
raames olevad ained.

Mõni sõidab loodusõpetuse 
praktikale, külastades Eesti
maa looduse kõige ilusamaid 
ja haruldasemaid nurgakesi, 
teine õpib mõnda aega Pihk

va ülikoolis, keegi teeb peda
googilise praktika ära TPÜ 
Haapsalu kolledžis, teine kü
lastab omal algatusel teisi õp
peasutusi kas kodu- või välis
maal, kõikvõimalike üliõpüas- 
vahetusprogrammide kaudu, 
kus Tartu Ülikooli tudengil on 
palju võimalusi.

Võimalused on alati ole
mas ja alustada tasuks väikse
matest (kui nad mõnele sellis
tena näivad), nendele järgne
vad viivitamatult ka suure
mad. Võimalused peidavad 
end seal, kus ise ei oskakski 
märgata, küll on aga alati 
tähtis hoida ja kasvatada os
kust mitte ainult vaadata, 
vaid ka näha. See, kallid 
abituriendid, ei puuduta 
ainult teie edasise õppimise 
võimalusi, vaid ka paljusid 
teisi valikuid, mis teil kunagi 
tuleb teha.

Kohtumiseni kolledžis!

Tudengid tähistavad kolledži sünnipäeva  
2.-6 . maini spordivõistlustega

D ian a  A R H IP O V A
nc123@yt.ee 
klassiõpetaja -  2. 
õppeaasta

Kõrgem akadeemiline hari
dus, loengud, ülikool.... Milli
sed assotsiatsioonid teil tekivad 
seoses nende sõnadega? Minu 
peas kangastuvad loengute saa
lid, professorid, suured raama
tukogud pikkade tarkade 
raamaturidadega ... Kuid!!!

Ei tasu arvata, et elu ülikoo
lis - see on ainult õppimine, 
loengud, konspektid ja et siin 
pole kohta spordile ja aktiivse
le ajaveetmisele. Ühiselamus 
elades võib aega kasulikult ka
sutada, mängides lauatennist, 
peetakse ka turniire. Meie üli

õpilastel pole mitte ainult või
malus külastada aeroobika
trenni, mängida võrk-, jalg- ja 
korvpalli, vaid ka aktiivselt 
osaleda erinevatel võistlustel.

Kutseid osaleda erinevatel 
võistlusmängudel tuleb palju. 
Narva kolledži jalgpallivõist- 
kond osaleb Tartu Ülikooli 
võistlustel. Iga-aastaste Narva 
tudengipäevade raames toimu
vad mitmed spordivõistlused, 
millest võtavad osa ka teised 
õppeasutused ja organisatsioo
nid. Sellel aastal võisid üliõpüa- 
sed näidata oma oskusi võrk- ja 
jalgpallis, piljardimängus ning 
bowlingus. Mais toimuvad kol
ledži kuueaastase sünnipäeva 
pidustused hõlmavad endas ka 
spordivõistlusi.

«Dixi»: kolledži 
tudengite ajaleht
D arja  FED O R E N K O V A
d a fn y f@ y a h o o .c o m  
alushariduse 
pedagoog -  
4. õppeaasta

■'fjlKui palju on J  
maailmas erine- > 
vaid ajalehti? J| 
Kümneid tuhan- |  
deid? Sadu tuhan
deid? Miljoneid?
Igaühel neist on j j  
oma eesmärk, oma j| 
ülesanne.

“Ajaleht - see on |  
ajaloo sekundiseier”, 1| 
ütles tuntud saksa fi- f§ 
losoof A.Schopen- |  
hauer, ja tal oli õigus: | |  
sest mis need muud, 
kui sekundid, minutid, 
tunnid - ühesõnaga |  
aeg - on kõige hinnali- I 
semad üliõpilase elus? : 
Tudengid omakorda on 1 
aga ühed olulisemad i 
nn. haamrikesed ajaloo 
sepikojas.

Seepärast nägi sel ke
vadel ilmavalgust Narva |  
kolledži oma tudengite |  
ajaleht nimega “Dixi”
(mis tõlkes ladina keelest |  
tähendab “Ma olen kõik 
öelnud”).

“Dixi”on mitmekeelne jj 
ajaleht, mille vahendusel 
suhtlevad tudengid omava
hel, edastavad üksteisele 
tähtsat informatsiooni, saa
vad administratsioonilt kom
mentaare kolledžis toimuva
te sündmuste kohta. Samas 
on “Dixi” ka tudengite enese- 
väljendamisvahend, kuna sel
les avaldatakse tudengite 
töid: fotosid, joonistusi.

Kui teil on, mida “Dixi” 
vahendusel tudengitele öelda, 
siis kirjutage ajalehe toimetaja
tele elektronposti aadressidel: 
dafnyf@yahoo.com, 
ncl23@ut.ee.

usdanue cmy

o 6 «a re  nac öoaxca
B

TTuaHaApxunoea
ncl23@ ut.ee

B ncpBV.0

THJ.H 3aPJ6* * ^ Tcnfl Ha-
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B C H H o ro  n e A  l i a c H i iT b i -
y H H B e p c H T e T  , Q c T y _
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-mMTCfl Ha yHHTen
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üpHXO/pi yHHTbCfl Ha /UieBHOM 
OT/ieJieHHH HJffl B OTKpblTOM yHHBepcHTeie

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT 23 anpejisi 2005 \

HKTY nocBHmaeTCH
Cydbõa M n e  onenb yzodmia,
JJ e HapecKuü KOAJiedotc nocmyniuia! 
OmKpbuiucb Mue uayuu epama,

Bueam u öpaeo, ÄAbjna Mamep! 
f i  cjiaeJiK) moü HKTy 

3a Mydpocmb, dpyotcõy, 3hcihuü ceem, 
3decb h ecezda naümu cMozy 

Omeem, noddepotcKy u coeem,
M euõop nyjtcnozo nymu,
KomopbLM e m u3hu m m  udm ul 

Ham KOJUieÖM - amo õpyotcnuü õom, 

Cm ydenm oM  õ u m b  nonem no e m m! 

Hy a Kozda n p u d ym  dpyzue,

To kclk u mu onu noAioõsim 
Bce me zoda, nmo 30A0mbiMU 
C mocKoto ua3bieambCK õydym!

Ahmi JlYKhSlHEU, 
Ilejaror actckhx aouiKOJibHbix 

yvpexxeHiiü, 1 rog oõy^eHim

HapBCKHH KOJUie/PK
•  Ha*iaJi cboh) paõoTy b 1999 ro^y
•  Bojiee 800 c t j t j c h t o b  H a  ^ h c b h o m  O T fle jieH M n  n  b

O TK pblTO M  yH M B epC M T eT e

•  1500 ynacTBMKOB KypcoB noBbimemiH KBajiw^MKa- 
u[m m  b  2004 rojny

HapBCKMii KOJiJiê JK Tap- 
TycKoro yHMBepcMTeTa - koji- 
jie^JK cTapewniero h Kpyn- 
HeMiuero yHMBepcMTeTa 3 cto- 
HMM, n 0 3 B 0 J IH e T  JKMTeJIflM ce- 
Bepo-BOCTOHHOM S ctohmm no- 
jiyHMTb Bbicniee aKa,n;eMMHec- 
Koe 0Õpa30BaHiie co 3HaicoM 
KanecTBa TapTycKoro yHM- 
BepcMTeTa, pa3BMBaeT h co- 
xpaHaeT aKafleMMHecKwe Tpa- 
.zjmijmh m BajKHeMinwe o6m;e- 
cTBeHHbie u;eHH0CTM. Bbico-
KyiO KOHKypeHTOCnOCOÕHOCTb 
Ha pbiH K e Tpyzja oõecneHMBa-

k)t CTyzjeHTaM 0CH0BaHH0e Ha 
mohjhom HayHHon 6a3e aKa/je- 
MHnecKoe 0Õpa30BaHMe m 6a-
ra?K  IHHpOKMX M eJKAHCUiMnjIH- 

H apH b lX  3HaHMM.

IIommmo npeno,qaBaTejieM koji- 
jiê >Ka cboh 3HäHHH ciyziprraM 
nepe^aioT npoc^eccopa H3 Tap- 
TycKoro yHMBepcHTera, a TaioKe 
HHOCTpaHHbie JieKTOpbl H3 Poc- 
CMM, TepMaHMM, AMepMKM. Koji- 
Jiê >K TecHO coTpyflHMHaer b c4>e- 
pe 0Õpa30BaHMH c ückobckhm ro- 
cyqapcTBeHHbiM neflaroraHecKMM 
yHMBepcMreTOM, CaHKT-IIeTep-

õyprcKMM ne/jarormecKMM yHM- 
BepcMTeTOM mm. repijeHa, Bmjib- 
hiwickoh anâ eMMeM KyjibTypbi, 
H,eHTpOM nOBbDUeHMH KB3JIMcJ)M- 
KaiiMM XejibCMHCKoro yHMBepcw- 
TOTa b KoyBona.

HapBCKMM KOJijiê jK MrpaeT 
pojib neHTpa KyjibTypbi, opra- 
HM 30BbIBaH OTKpblTbie J ie K -  

UMH, KOHU,epTbI M BbICTaBKM. 
TpaflMHMOHHbIMM CTaJIM Be- 
ceHHHH KHMJKHan apMapKa m 
MHTepaKTMBHbie BbICTaBKM, 
3HaK0MHHi;He C ÔCTMJKeHMH- 
MM B OÕJiaCTM 0Õpa30BaHMH M 
HayKM. MHorne noHBMBuiMecH 
m pa3BMTbie b CTeHax KOJiJieA- 
JKa M̂ eM aKTMBHO cnocoõ- 
CTByiOT pa3BMTMK) HapBbi, no- 
Moran co3,n;aBaTb coBpeMeH- 
Hyio m Jiynmyio ,hjih JHO,n;eM 
jKM3HeHHyio cpe^y.

ü p H K J i a f l H o e  B b i c m e e  0 6 p a 3 0 B a H M e :

• CneMnanncT no paõoTe c Monofle>KbK)
• OpraHM3ai4Mfl paõoTbi MecTHoro caMoynpaBJieHMfi

O õ y n e H n e  H a  C T e n e H b  õ a n a j i a B p a :

•  üe fla ro r fleTCKMX AouJKO/ibHbix yHpe>KfleHMii (Ha 6a3e pyccKoro f?3biKa)
•  ryMaHMTapHbie npeflMeTbi b ochobhom uiKone c  pyccKMM H3biKOM 

oõyHeHMfl (nepBaa cneLinanbHocTb 3ctohckmm fi3biK KaK BTopow v \ m  

aHmHMCKMM H3blK) (TOJlbKO Ha flHeBHOM OTfleneHnn)

•  SKOHOMMHeCKMe HayKM (TOJlbKO B OTKpblTOM yHHBepcuTeTe)

Ü H T e r p n p o B a H H o e  o S y n e H M e

H a  C T e n e H b  õ a K a j i a s p a  n  M a r a c T p a :

• KjiaccHbiü yHMTenb (na 6a3e pyccKoro H3biKa)

O ö y H e H i i e  H a  C T e n e H b  MaracTpa:
• neflaror fleTCKMx flOLiJKOJibHbix yMpe>KfleHMM (Ha 6a3e pyccKoro 

a3biKa)

•  ripenoAaBaTenb ryMaHmapHbix npeflMeTOB b ochobhom LUKOJie c 
pyCCKMM H3blKOM OÖyHeHMJI (3CT0HCKHM «3blK KaK BTOpOM, aHmMMCKMM 
A3biK; TOfibKO Ha ahobhom  OTfleneHnn: pyccKuPi fi3biK KaK MHOCTpaHHbM, 
MCTopna n oõmecTBOBefleHne)

y  e a w a e M b i e  
a ö u m y p u e n m b i !

K a w d u ü  zod, xozda nacm ynaem  eecua, h 

ecnoMUHaK) epeMH, K o z d a  ccimci 3aKaHuueajia 

cpedHmm lUKo/iy. Sl dyMam o m oM, kolkoü 

eu õop  a, mozda cdejicuia. Cezodnsi M e  e u  

cm oum e neped euõopoM , umo dejiamb dcuib- 
me, umo u zde U3ynamb, xeM cmamb. 9 m o  

odun U3 ca M u x  m pyÕ H ux euõopoe e m u 3hu. 
B uõupaüm e CMejiol M  um o onenb eadtcno, 
euöupaüm e cepdv^eM. M  3naüme, um o ecjiu 

e u  u ouLuõemecb, m o «paõom a nad oviuõkcl- 
m u» m oM e 603M 0MHCL. M u  eedb yuiiMCH na 

npomsutcenuu eceü jkushu.
Tapm ycKuü yuueepcum em  -  amo odua 

öojibiuasi eo3MOOKHOcmb. HapecKuü KOAJiedotc
-  3m o MCuieribKasi eosMOJicnocmb euym pu  

õojibiuoü. TIoueMy Hapea? B o -n ep eu x , koa - 
jiedjtc docmamoHHO neõoAbmoü, nom oM y eu  

u eame oõpa3oeanue naxodumcsi 3decb nod 

õojiee npucm ajibuuM  npucMom poM. B o - 
em op u x , KOAJiedotc moaoõoü u õu cm p o  pa3-  
eueawui/uücsi, u e u  CMOMeme CKa3amb ceoe 

CAoeo e sm oM npouecce. B -m p em bu x , Hapea
-  amo zopod, u om opu ü  õu cm p o  M enm m cn, 
u eu  cMootceme amoMy nocnocoõcmeoeamb. 
Tlpuxodume u c ü m u  yõedum ecb!

H m  n y x a ,  hm  n e p a  Ha 3K3aMeHax.
JJep iK y 3 a s a e  KyjiaKM, 

ffiip cK T o p  K o jijiexxca  K a r p n  P A M K .

CTpoMTejibCTBo KOJiJiezuKa pa^oM c PaTymeM - 3to nepBHM 
peajibHbrä rnar k TOM y, HTOÕbi ojKWBMTb CrapbiM ropo^. HoBoe 
3AaHMe npMBe^eT b CTapbiM ropo^ KaK CTŷ eHTOB - õyzjymee
ropoAa - TaK m ropo>KaH m TypMCTOB.

• B fleKaöpe B HapBCKOM paTyme ripn ynacTMM KOJiJiê JKa 6biji 
npoBefleH HapBCKMM 4>OKyc-ceMMHap, b xofle KOToporo 6yAy- 
mee HapBbi oõcync^ajiM KaK npeMbep-MMHMCTp, TaK m HjieHbi 
PMÜrMKory, ye3«HbiM CTapewuiMHa m flp.

•  B OKTHÕpe npM ynacTMM KOJiJiê JKa b paTyme HapBbi 6biJi 
npoBe^eH ceMMHap "CTapbiii ropoA HapBbi - npouuioe, H acT O H - 

iu,ee, õy^ymee". TeMOM ajih oõcyjK^eHMH CTajio õy^ymee ropo,o;a 
HapBa.

HoBoe 3/iaHHe Kojwê aca b 2007 ro/iy
OceHbio 2007 ro^a kojijica>k nepee^eT b HoBoe, npe^ocTaBjiHio- 
mee coBpeMeHHbie ycjiOBMH oöyneHMH a^aHHe, noTopoe B03B0- 
flMTca npM noflwepHCKe 3 c T O H C K o ro  r o c y ^ a p c T B a  m CTpyKTypHbix 
4)ohäob EBponeiicKoro Coio3a b wcTopMHecKOM i^eHTpe CTaporo 
ropo^a no coce^CTBy c PaTyuiefi. Te, kto nocTynMT b KOJiJiê HC 
b 2005 ro^y, 3aKaHqMBaTb CBoe oöyneHMe õy^yT yace b hobom 
3flaHMM, noTopoe, HecoMHeHHO, öy^eT HaMHoro y^oÕHee Hbmern- 
Hero 3AaHMH.
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H to  A y M a i o T  C T y ^ e H T b i  

o HapBCKOM KOJuieA>Ke
ÄHHa 3J10HEH
KnaccHbm yMmenb -1 rofl oöyneHMfl

H Bbiõpajia cneu;Majit>HocTb KJiaccHbiM 
yMMTejib, bo nepBbix, n0T0My, hto y MeHH 
ijejiaH ceMewHan jimhmh yHMTejieM -  
Mai/ia m õ a õ y n iK a . Bo-BTopbix, a CTOJiKHy- 

JiaCb B fleTCTBe C HeraTMBHbIM OTHOineHM- 
eM ne^aroroB k AeTHM, c mx paBHOAyinn- 
eM K MHAMBMflyajIbHOCTW yneHMKOB. M H 

penimia, hto ecjrn cTaHy ynnTejieM, to õyfly noMoraTb AeTHM pa3- 
BMBaTb MX CnOCOÕHOCTM M aKTMBHO paÕOTaTb B 3T0M HanpaBjieHMM. 
HapBCKMM KOJiJiê JK h Bbiõpajia n0T0My, hto 3Aecb KaK pa3 õbuia 
MHTepecyioinaH MeHH cneijnajibHocTb, a TaKJKe 3HaK0Mbie peno- 
MeHflOBajiM KOJUiefljK KaK xopomee yneÕHoe 3aBeAeHMe.
M o > k h o  C K a3a T b ,  h t o  K O JiJieflJK  n o j m o c T b i o  o n p a B ^ a j i  m o m  o jR M ^ a -  

h m h . yHMTbCH 3Aecb MHTepecHee, n e M  b  xuK O Jie . MHoro MHTepec- 
H b ix  n p e /jM e T O B  -  n c n x o j i o r a H ,  n e ^ a r o r M K a  m AP- f l a  m k o j i j i c k t m b  

OHeHb ^pyJK H blM .

TanuHa nAJIMJlOBA
ryMaHMTapHbie npeflMeTbi b o c h o b h o m  uiKone 
(3CTOHCKMM H3blK) - 2 rOfl OÕyHeHMfl

K o ju ie fl> K  c o 3 A a e T  õ jia ro n p M H T H b ie  ycjiOBM H a j i h  oöyneH M H : M M e- 

e T c a  y^oÕ H biM  K OM nbiO TepHbiM  K jia c c ,  B c e r ^ a  m o jk h o  H e ^ o p o r o  

pacnenaTaTb mjim CKonMpoBaTb HyncHbie MaTepMajibi, b õ m õ jim o - 

T eK e A OCTynHo õojibniM H CTBO  HyjKHOM .zyiH y n e õ b i  jiM T e p a T y p b i.

EBreHMfl HEBOHEH 
TyMaHMTapHbie npeflMeTbi b ochobhom  
lUKone (aHrrmücKMft n3biK) - 
3 rofl oöyseHMH

CneiinajibHOCTH HapBCKoro
FfpHKJia^Hoe Bbicraee (>6pa30BaHHe

CnEUMAJIMCT nO PABOTE C M0 J10flE)KbK)
Oopiwa oöyneHMH: flHeBHan m otkpbithm  yHMBepcMTeT 

CpoK oöyneHMH: 4 rofla
U,ejn>: n0Ar0T0BMTb cneijnajmcTa no paõoTe c MOJio^eJKbio, 
KOTOpbIM yMeeT ÜJiaHMpOBaTb, pyKOBOflMTb, OI^eHMBaTb M 

pa3BMBaTb paõoTy c M0Ji0fle}KbK), a TaK>Ke MOJioAeHCHyio 

ÜOJIMTMKy; CnOCOÕeH pa3B M B aT b  MHMHMaTMBHOCTb M O TBeT- 

CTBeHHOCTb y m o j io a o k m ,  a TaKJKe co3flaBaTb cooTBeTCTByio- 
myio cpefly. CneipiajiHCT no paõoTe c MOJioAencbio nojiynaeT 
pa3H0CT0p0HHK)K) nO^TOTOBKy flJIH paÕOTbl KaK Ha 3CT0HCK0M, 
TaK m Ha pyccKOM H3HKe. EcTb npaBO npoAOJiJKMTb o o y n e H M e  

b  M arM C T p aT y p e .

H3biK oöyneHMH: sctohckmm H3biK, BBOflHoe oõyneHMe sctohc- 
KOMy H3bIKy.
BcTynMTejibHbie 3K3aMeHbi: õjisi eunycK H U K oe u lk o ji  c ac-

mOHCKUM H3UKOM OÕyueHUSi: COHMHeHMe no pOflHOMy H3bIKy
-  rocyAapcTBeHHbiM 3K3aMeH (30),

MHOCTpaHHbIM H3bIK -  aHTJIMMCKMM, HeMeilKMM, 4)paHU,y3C- 
KMM MJIM pyCCKMM H3bIKM - TOCyAapCTBeHHblM 3K3aMCH (70);

õjisi eu n yc K H U K o e  u lk o j i  c  p y c c K iu n  m u k o m  o õ y u e n u s i:  

COHMHeHMe no poflHOMy H3bmy - rocyAapcTBeHHbiM 3K3aMeH 

(30), 3CTOHCKMM H3bIK KaK BTOpOM - rOCy^apCTBeHHblM 3K3a- 
MeH (50), MHOCTpaHHbIM H3bIK -  HeMeiJKMM, aHIJIMMCKMM MJIM 

(J)paHn,y3CKMM - rocyAapcTBeHHbiM 3K3aMeH (20). HeoõxoAM- 
M oe KOJiMnecTBO õajuiOB AJia nocTynjieHMH Ha oecnjiaTHoe 

oõyneHMe - 65,0. HeoõxoAMMoe kojimhcctbo õaJuiOB .zyifl 
nocTynjieHMH Ha njiaTHoe oõyneHMe - 50,0.

B  OTKpbiTOM yHUBepcurere: aKa^eMMnecKMM TecT m nMCb- 
MeHHblM TeCT nO  SCTOHCKOMy H3bIKy.

ryMAHMTAPHblE nPEflMETbl B OCHOBHOM 
LIJKOJIE C PYCCKMM 5i3 blKOM OBYHEHM51
4 > o p M a  o ö y n e H H H : f lH eB H aa  

C p o K  o ö y n eH M H : 3 r o f la

I J e j i b i  .q aT b  n p e ^ M e T H b ie  3H3HM H n p e n o f la B a H M H  ^ B y x  

n p e ^ M e T O B  b  o c h o b h o m  u i m n e ,  n p n  o t o m  o ^ m h  M3 n p e ^ M e T O B

-  3CTOHCKMM H 3bIK  K aK  BTOpOM MJIM aHrjIMMCKMM H 3bIK. B  

KanecTBe B T o p o i i  cneu,MajibHOCTM m o jk h o  M3ynaTb: m c to p m io  m 

O Õ m eC T B O B efleH M e ( 5 - 9  K JI.), pyCCKMM H 3bIK  K aK  MHOCTpaHHbIM 

( 1 - 9  K JI.), am\JIMMCKMM H 3bIK  ( 1 - 9  K JI.), 3CT0HCKMM H 3bIK  K aK  

BTOpOM ( 1 - 9  KJI.). C T y ^ e H T B I, MCXOAH M3 CBOMX H ayH H bJX  

MHTepecoB, n M in y T  p a õ o T y  õaKajiaBpa. ü o  OKOHnaHMM BbiflaeT- 
c h  fln n jiO M  Õ a K a j ia B p a  B M ecT e  c  aK a^eM M H ecK O M  cnpaB K O M . 

E c T b  n p a B O  npoflO JiJK M T b o õ y n e H M e  b  M a r M C T p a T y p e .  

B c T y n M T e j ib H b ie  3 K 3 a M e H b i: no cnei^najibHOCTM s c to h c k m m  

H 3bIK  K aK  B T O p O M

d jih  e u n y c K u u K o e  iu k o ji c s c m o n c K U M  h 3 u k o m  o õ y u e n u s i :  
COHMHeHMe n o  p o ^ H O M y  H 3 b iK y  -  ro c y A a p c T B e H H b iM  3K 3aM eH  

( 7 5 ) ,  M HOCTpaHHbIM  H 3bIK  -  aHrjIMMCKMM, H eM eqK M M , c |) p a H I jy 3 -  

ckm m  mjim pyccK M M  H3biKM  -  ro c y A a p c T B e H H b iM  3 K 3 aM eH  ( 2 5 ) ;  

õjisi e u n y c K u u K o e  u ik o ji c p y cc K U M  h 3u k o m  o õ y u e n u s i :  
3CTOHCKMM H 3bIK  K aK  BTOpOM -  TO C yflapC TB eH H blM  3 K 3aM eH  

( 5 0 ) ,  COHMHeHMe n o  p o ^ H O M y  H 3 b iK y  -  ro c y A a p c T B e H H b iM  

3 K 3 aM eH  ( 2 5 ) ,  M HOCTpaHHbIM  H 3bIK  -  HeMeHKMM, aHrjIMMCKMM 

MJIM 4)paH U ,y3CKM M  -  TO C yflapC TB eH H blM  3 K 3 aM eH  (2 5 ) .

Ü O  C nem w ajIbH O C T M  aHrjIMMCKMM fl3 b IK : aHrjIMMCKMM H 3bIK  -  

r o c y q a p c T B e H H b iM  3 K 3 aM eH  ( 5 0 ) ,  COHMHeHMe n o  p o ^ H O M y  H 3 b i-  

K y  -  ro c y A a p c T B e H H b iM  3 K 3 aM eH  ( 2 5 ) ,  M HOCTpaHHbIM  a 3 b iK  -

aHrjIMMCKMM, HeMenKMM, 4>paHny3CKMM MJIM pyccKMM H3bIKM -

ro c y A a p c T B e H H b iM  3 K 3 a M e n  (2 5 ) ;

H e o õ x o f lM M o e  k o jim h c c t b o  õ a ju iO B  ,o;j ih  n o c T y n jie H M H  H a 

õ e c n j i a T H o e  o õ y n e H M e  -  7 0 ,0 .  H e o õ x o A M M o e  K OJiM necTBO  õ a j i -  

j io b  f l j if l  n o c T y n jie H M H  H a n j i a T H o e  o õ y n e H M e  -  5 0 ,0 .H a  MOM B3r jI H f l ,  JieKlUMM B KOJIJieflJKe h m -  

TaiOTCH H a BblCOKOM yp O B H e , OCOÕeHHO 

n p e f l M e T b i ,  K a c a io m w e c H  a H rjiM M C K o ro

H3bIKa, HTO CBMfleTeJIbCTByeT O flOJIJKHOM ------------------------------------

y p o B H e  noflroTO BK M  n p e n o f l a B a T e j ie f i .  O c o õ e H H o  npaBM TCH  t o , 

HTO y CTyqeHTOB eCTb B03M 0>KH0CTb AOnOJIHMTejIbHO M3ynaTb
h 3 h k m  c|)aK yjibTaTM B H O  (HeMei^KMM, niBeflCKMM , E n g l i s h  c l u b ) .  

O ä h m m  M3 n jn o c o B  K OJiJieflJKa M o ry  H a3 B aT b  A o eT y n H o e T b  M H t|)op - 

MaqMM H a MOeM pOflHOM H 3bIK e -  pyCCKOM. BaJK H bIM  flJIH CeÕH fl 

CHMTaiO TO, HTO BO B p eM fl OÕyneHM H B KOJIJieflJKe M H TepeC  K B blÕ - 

paHHOM  m h o k ) cnei^M ajibH O CTM  OTHK)flb H e n p o n a j i .

AHHa POMAHEHKO
CneMMa/iMCT no paõoTe c Monofle>KbK) -1  rofl oõyMeHMJi

Kor^a MeHH c n p a n iM B a io T , KaKOBO MHe y n M T b c a  b  KOJUieflJKe, y  

MeHH B03HM Kai0T JIMHIb nOJIOJKMTCJIbHbie 3M0U;MM. P a 3 H 0 0 Õ p a 3 H a n  

HtM3Hb BHe jieKn,MM: aspoÕ M K a, B o jie n õ o ji ,  a m c k o tc k m  b  « C T y q M o - 

3 y c e » .  H eM H o ro  õ b ij io  CTpaHHO C H a n a jia  H a s c t o h c k o m  c j iy m a T b  

jieKu^TM m n y r a j i o  KaK c ^ a B a T b  H a H epo^H O M  H 3biK e 3K 3aM eH bi, h o  

T e n e p b  s t o  OTCTynM Jio H a 3 a p ,im ü  n jia H . B n a c y ,  h t o  M o ry  c n p a -  

BMTbCH, a  3 t o ,  H a B ep H o e , -  c a M o e  rjia B H o e . C neu;M ajibH O C Tb o n e H b  

M H T epecH an . ü o c t o h h h o  K a K n e -T o  noe3flK M , ceM M H apbi, y n a c T M e  b  

M epOnpHHTM HX. üpM H TH O  n 0 p a3 M JI0  TO, HTO B KOJIJieflJKe COBCeM

A p y rM e  OTHomeHM H M eJK ^ y  jieK T opaM M  m CTy^eH TaM M . 3,qecb s t o  

õojibiue noxojKe Ha coTpyflHMnecTBO m ecjiM y Teõn He coBceM no- 
j iy n a e T C H  CBoe 3aflaH M e, t o  M O JK enib n o n p o c M T b  n o M o n p i.

HaTa/ibn CHJ1KHHA 
OpraHM3ai4Mfl paõoTbi MecTHoro 
caMoynpaBJieHiin -1 rofl oõyHeHMn

H a p B a  fljiH  MeHH õ b u ia  3 an a cH b iM  B apM aH - 

TOM, TaK  KaK B OCHOBHOM XOTeJia yHMTbCH 

b  T a ju iM H H e H a «AflMMHMCTpaTMBHOM p a -  

õ o T e»  -  cn e n n a jib H o c T M , c x o H c e n  c  m o m m  

HbiHeniHM M  oõyneH M eM . B c e r ^ a  õ b u io  n c e -  

jiaH M e n o M o raT b  jiio a h m , h o  c n e n M a j ib -  

HOCTb B p a n a , n c u x o j io r a  m a^B O K aT a n p o cT O  H e a jih  MeHH. B b iõ o p  

naji H a HapBCKMM KOJuie^JK. K cTaTM , x o T e jio c b  fla>Ke n p o cT O  nosKc- 
nepM M eH TM poB aTb, C M ory j ih  h  y n M T b cn  H a s c t o h c k o m  H 3biK e, f la  

e m e  m H a cÖ B epuieH H O  h o bo m  cnen^iajibH OCTM . T e n e p b ,  c j iy m a H  o t -  

KJIHKM ÕblBIHMX OflHOKJiaCCHMKOB O flpyTMX BblCIIIMX UIKOJiaX M yHM - 

B epcM T eT ax , noH M M aio, h t o  coB epm eH H O  H e p a 3 o n a p o B a H a  b  c b o c m  

Bb iõ o p e !  3K cnepM M eH T  y z ja jic n !

EneHa EMEJIbflHOBA 
CTyfleHTKa ÜCKOBCKoro neflarorimecKoro 
rocyflapcTBeHHoro yHMBepcMTeTa 
A H m m ic K a f l  c ^ n n o n o r n f l

H jhoÕjik) y3HaBaTb hto-to H0B0e: HOBbie H3biKM, HOByK) KyjibTy- 
py. n03T0My noe3flKa m bosmojkhoctb Ha npoTHJKeHMM ro^a oõy- 
naTbca b HKTY CTajia ^jih mchh otjimhhmm maHCOM He tojibko 
y3HaTb KyjibTypy 3 ctohmm, H3biK, ho m npoBepMTb cbom y»ce 
MMeBUIMeCH 3HaHMH M OnblT.
B Hanajie r o f la  MeHH Bce cnpaniMBajiM, K aK MHe T yT  ynMTCH, ecTb 
jim  o tj im h m h ?  O tjim h m h , õ e c c n o p H O , e c T b , m o õ  s t o m  p a c c y H tf la T b  

m o jk h o  o n e H b  f lo j iro . H  J in n ib  CKa>Ky, h t o  b  HeKOTopoM  cT eneH M  

T yT  y n M T b cn  j i e m e .  ^ a  m caM  n o ^ x o f l  k  o õ y n eH M io  õ o j i e e  fleM O K pa- 

TMneH. H a n p M M e p : noMMMO ÕJioKa o Õ H 3 a T e jib H b ix  npe,n,M eTOB, y  

CTy^eH TO B e c T b  B03M 0JKH0CTb M 3ynM Tb e in ;e  p n f l  np e^ M eT O B , k o -  

T o p b ie  mm M H T epecH bi. 3 t o ,  MHe KajKeTCH, 0 flH 0  M3 r jia B H b ix  n p e -  

M M ym ecTB.

O õ y M e H H e  H a  C T e n e H b  Õ a K a j i a B p a

n E f lA r o r  a e t c k m x

flOUJKOJlbHblX YHPE>KflEHMM
(HA BA3E PYCCKOrO 3blKA OBYHEHMfl)
<I>opMa oõyneHMa: AHeBHan m otkpbithm yHMBepcMTeT 
CpoK oöyneHMH: 3 ro^a
U,eJIb: nOflrOTOBMTb yHMTejieM C p a 3HOCTOpOHHHMH 3HaHMHMM 
flJIH fleTCKMX flOIHKOJIbHblX ynpeJKfleHMM, KOTOpbie CnOCOÕHbl 
co3flaTb /yiH p a 3BMTMH peõeHKa õjiaronpMHTHyio flyxoBHyio m 
4)M3MnecKyio cpe^y , npMBMTb HeoõxoflMMbie HaBbiKM oõyne- 
HMH M paÕOTbl, a TaKJKe KOHCyjIbTMpOBaTb pOflMTejieM B 
Bonpocax BoenMTaHMH. B xo^e oöyneHMH M3ynaiOTCH ncMxo- 
jiorMH, neflarorMKa, (|)mjiococ|)mh, MHC^opMaTMKa, npeflMeTbi, 
CBH3aHHbie C KyjIbTypOM M MCTOpMeM 3 CT0HMM, MHOCTpaHHbIM 
m sctohckmm H3biKM. EcTb npaBO npoflOJKKMTb oõyneHMe B 
MarMCTpaType.
BcTynMTejibHbie 3K3aMeHbi: pyccKMM H3bIK KaK MHOCTpaHHbIM 
- rocyflapcTBeHHbiM 3K3aMeH (12,5), mjim sctohckmm h3hk KaK 
BTopoii - rocyflapcTBeHHbiM 3K3aMeH (12,5), TecT Ha npo<^- 
npMroflHoeTb - BCTynMTejibHbiM 3K3aMeH (50), COHMHeHMe no 
poflHOMy H3biKy - rocyflapcTBeHHbiM 3K3aMeH (25), MHOCTpaH- 
HblM H3bIK - HeMei^KMM, aHrjIMMCKMM MJIM (|)paHU,y3CKMM -
rocyflapcTBeHHbiM 3K3aMeH (12,5).

HeoõxoflMMoe KOJiM necTBO õajuiOB a j i h  nocTynjieHMH Ha 
õecnjiaTHoe oõyneHMe - 70,0. HeoõxoflMMoe kojim hcctbo õaji- 
jiob fljiH nocTynjieHMH H a n j ia T H o e  oõyneHMe - 50,0.

B  OTKpbiTOM y m iB e p cu rere :  TecT Ha npoejonpMroflHoeTb m 
nMCbMeHHblM TeCT no SCTOHCKOMV H3bIKy.

OPrAHM3AUMfl PABOTbl 
MECTHOrO CAMOynPABJlEHM^
4 > o p M a  o ö y n eH M H : flH eB H an  m OTKpbiTbiM  yH M B epcM TeT 

C p o K  o ö y n e H M H : 3 ,5  r o f la

U ,e jib :  n 0 flr0T 0B M T b cn e ip ia jiM C T O B  c  pa3H 0CT0p0H H M M M  3 H a -  

HMHMM flJIH paÕ O T bl b  ro c y f la p c T B e H H b ix  ynpe> K fleH M H x, B 

H eK O M M epnecK O M  m o t k p m t o m  c e K T o p a x ,  b  M ecT H b ix  c a M o y n -  

paB JieH M H x. E c t b  npaBO npoflOJiHCMTb oõyneHMe b  MarMCTpa
T y p e .

H 3 b iK  o ö y n e H M H : d c t o h c k m m  H 3biK , B B 0flH 0e o õ y n e H M e  s c t o h c -

K O M y H 3 b IK y .

B c T y n M T e jib H b ie  3 K 3 aM eH b i: õ a h  eun ycK H U K oe  u ik o a  c 3C- 

m oHCKUM  h 3u k o m  oõyuenusi: c o n n H eH M e n o  poflH O M y H 3biK y 

-  ro cy fla p c T B e H H b iM  3K 3aM eH  (3 0 ) ,

MHOCTpaHHbIM H3bIK -  aHrjIMMCKMM, HeMei^KMM, (J )p a H i;y 3 C - 

KMM MJIM pyCCKMM H3bIKM -  TO CyflapCTBeH H blM  3K 3aM eH  (7 0 ) ;

õjisi eunycKuuKoe ulkoji c pycctcujn h3ukom oõyuenusi: 
COHMHeHMe n o  poflH O M y H 3 b iK y  -  ro cy fla p c T B e H H b iM  3K 3aM eH  

(3 0 ) , 3CTOHCKMM H3bIK K aK  BTOpOM -  TO CyflapCTBeH H blM  3 K 3 a -  

M eH (5 0 ) ,  MHOCTpaHHbIM H3bIK -  HeM enKM M , aHrjIMMCKMM MJIM 

4)paH u,y3C K M fi -  ro cy fla p c T B e H H b iM  3K 3aM eH  (2 0 ) . H e o õ x o f lM -  

M oe KOJiM necTBO õajuiOB a j i h  n o cT y n jie H M H  H a õecnjiaTHoe 
o õ y n e H M e  -  7 0 ,0 . H e o õ x o flM M o e  KOJiM necTBO õajuiOB a j i h  

n o c T y n jie H M H  H a n j ia T H o e  o õ y n e H M e  -  5 0 ,0 .

B  o tk p m to m  yH iiBepciiTere: aK aA eM M necK M M  T e c T  m nM C b- 

MeHHblM T e c T  n o  3CT0HCK0M y H 3bncy .

3 KOHOMMKA
4>opMa oõyneHMa: OTKpbiTbiM yHMBepcMTeT 
CpoK oõyneHMa: 3 roAa
I^ejib: nejib yneÕHOM nporpaMMbi - AaTb ochobh aKaAeMnnec- 
Koro 3K0H0MMHeCK0r0 0Õ pa3 0 B aH M H  M HaBbiKM  AJIH p aÕ O T bl H a 

MecTax, TpeõyiomMx Bbicmero 3K0H0MMHecK0r0 0Õpa30BaHMH. 
Ha HanajibHOM 3Tane askjtch oõniMpHbie 3hbhmh no ApyrMM 
cou;MajibHbiM HayKaM (npaBO, cou,nojiorMH, con,MajibHaH ncMxo- 
jiorMH). Cneî MajiM3aî MH b otkphtom yHMBepcMTeTe HanpaB- 
jieHa Ha npMoõpeTeHMe cneitM^MHecKMx 3HaHMM b oÕJiacTM 
(|)MHaHCOB m yneTa, a TaKnce y n p a B J ie H M H  m MapKeTMHra. no 
OKOHHaHMM MMeeTCH B03M0JKH0CTb npOAOJIJKMTb OÕyneHMe AJIH 
nojiyneHMH CTeneHM MarMCTpa b oÕJiacTM skohommkh. 
CTOMMocTb oõyneHMa: 20 000 KpoH b toa (30 AP). 
BcTynMTejibHbifi 3K3aMeH b otkphtom  yHMBepcMTeTe: aKa- 
AeMMnecKMM TecT
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KOJwe/pKa
HnTerpHpoBaHHoe ooyneHH 

Ha CTenenb õanajiaBpa h MarncTp

KJlACCHbIM YHMTEJlb 
(HA 5A3E PYCCKOrO A3blKA)
<I»opMa oõy^eHwa: flHeBHan m OTKpbiTbiM yHMBepcMTeT 
CpoK oöyHeHHH: 5 Jiex
L J e j ib :  n0flr0T0BMTb K jia c c H b ix  yHMTejien c  pa3H0CT0p0HHMMM 
3HaHMHMI4, y  KOTOpblX UejIOCTHaH KapTMHa MMpa, KOTOpbie 

cnocoÖHbi co3AaTb ÕJiaronpnaTHyio c p e ^ y  äjih oõyneHMH m 
pa3BMTMH yneHHKa. KnaccHbiM yHMTejib b cbocm KJiacce 

MOJKeT npeno^aBaTb õojibuiMHCTBo yneÕHbix npeAMeTOB (1-6 
kji.). no OKOHHaHMM KOJiJieÄJKa Bbi^aeTCH AwnjiOM MarMCTpa. 
BcTynHTejibHbie 3K3aiweHbi: pyccKMM H3biK KaK MHOCTpaHHbiii
- rOCyflapCTBeHHblM 3K3aMeH (12,5), MJIM 3CT0HCKMM H3bIK KaK 
BTopoü - rocyAapcTBeHHbiii 3K3aMeH (12,5), TecT Ha npocj)- 
npMroAHoeTb - BCTynMxejibHbm 3K3aMeH (50), coHMHeHMe no 
poflHOMy H3biKy - rocyAapcTBeHHbiw 3K3aMeH (25), MHOCTpaH- 
HblM H3bIK - HeMenKMM, aHrJIMMCKMM MJIM (|)paHIl,y3CKMH - 
rocyflapcTBeHHbiw 3K3aMeH (12,5).

H e o õ x o f lM M o e  kojimhcctbo ÕajuiOB rjih nocTynjieHMH Ha 
õ e c n j i a T H o e  o õ y n e H M e  - 70,0. H e o õ x o A M M o e  K0 JiM H ecTB 0  õ a j i -  

jiob f l j in  nocTynjieHMH H a n j i a T H o e  oõyneHne - 50,0.
B otkpmtom yHHBepcMTeTe: TecT Ha npoejDnpnroAHoeTb m 
nMCbMeHHbIM T e C T  n o  3CT0HCK0My H3bIKy.

IIpw njiaTHoii (JiopMe oöy^eHMH Ha CTyneHM öanajiaBpa m npn 
nojiyneHMM Bbicmero npuKJiaAHoro 0Öpa30BaHMH CTOMMOCTb 
oöyHeHHH cocTaBJiHeT 1 8  0 0 0  KpOH b roA, 3a MCKJnoneHMeM 
oõyqeHMH no cneiuiajibHOCTM aKOHOMMKa.

OöyneHHe Ha CTeneHb MaracTpa

nEflAror aetckm x  
flOWKOJlbHblX yHPE)KflEHMM 
(HA 5A3E PYCCKOrO f!3blKA)
<l>opMa oöyHeHHH: ^HeBHaa m OTKpbiTbiM yHMBepcMTeT 
CpoK oöyneHMH: 2 roAa
I^ejlb: nOArOTOBMTb pyKOBOAMTejieM C pa3HOCTOpOHHMMM 
B3rJIHAaMM A-HH fleTCKMX AOIHKOJIbHblX yHpeJKASHMM M KOH- 
CyjIbTaHTOB pOAMTejieM B Bonpocax BOCnMTaHMH.

CTyaeHTbi, nocTynMBuiHe b 2002 roAy Ha 6aKajiaBpcKyio 
CTyneHb oõyneHMH no cneijnajibHocTM ne^aror HanajibHoro 
oõyneHMH, MoryT BbiõpaTb cnennajibHOCTb ynMTejia I CTy
neHM OCHOBHOM UIKOJIbl. MaTMCTpaHTbl oõynaioTCH OpraHM- 
3au;MM BocnMTaTejibHOM m 0Õpa30BaTejibH0M paõoTbi, npoxo- 
A«t neaarorMHecKyio npaKTMKy b actckmx ca^ax. OöyneHMe 
OKaHHMBaeTCH CAaneii AByx MarMCTpoKMx 3K3aMeH0B. Bbi- 
nycKHMKaM npncyjKAaeTcn CTeneHb MarMCTpa neAarornnec- 
kmx HayK.

nPEnOAABATEJlb rYMAHMTAPHblX 
nPEflMETOB B OCHOBHOM LUKOJ1E 
C PYCCKMM H3blKOM OByHEHMfl
4>opiwa oõyqeHMH: AHeBHan m oTKpbiTbiü yHMBepcMTeT 
CpoK o õ y n e H M fl:  2 roAa
U,ejib: noflroTDBMTb k paõoTe yHMTejia HecKOJibKMX npe^MeTOB 
Ha I, II mjim III CTyneHflx ochobhom iukojih. CnennajibHOCTb 
npeAHa3HaneHa ajih Tex, y Koro MMeeTca CTeneHb MarMCTpa 
mjim cooTBeTCTByioinee eü 0Õpa30BaHMe, npM stom aojijkhm 
õbiTb nojiyneHbi HeoõxoAMMbie 3HaHMH b oõ^eMe 32 AP fljia 
oõyneHMH OAHOMy npeAMeTy, m ochobhom MO^yjib 00pa30Ba- 
xejibHbix HayK b oÕTDeiwe He MeHee 12 AP, a TaKHce ajih 
paõoTaiomMx yHMTejieM, KOTOpbie x o th t flonojiHMTejibHO M3y- 
HMTb npenoAaBaHMe oflHoro npe^MeTa b ochobhom uiKOJie mjim 
rMMHa3MM. Oõ^eM yneöHOM nporpaMMbi 80 AP. Ha ahobhom 
(JjopMe oõyneHMH npMoSpeTaioTCfl HeoöxoAMMbie 3HaHMH no 
ncMXOJiorMM, neflarornice, 3HaHMH ajih npenoflaBaHMH no Tpe-
TbeH Cneil,MajIbH0CTM (3CTOHCKMM H3bIK KaK BTOpOM, aHrJIMMC- 
KMM H3bIK, pyccKMM H3bIK KaK MHOCTpaHHbIM, MCTOpMH M 
oõmecTBOBefleHMe).

B 33BMCMMOCTM OT BblÕpaHHOM CnenMajIbHOCTM npOXOAMTCH
npeAMeTHo-MeTOflMHecKMM hmkji npenoflaBaTejiH Tpex npefl- 
MeTOB m cAaeTca neAarorMnecKan npaKTMKa. OõyneHMe Ha 
cryneHM MaracTpa oKaHHMBaeTCH CAaneM ^Byx MarMeTepeKMx 
3K3aMCH0B, a paõoTaKimMe yMMTejin 3amMiu,aiOT MarMCTepc- 
KyK) paõoTy. IIo okohh3hmm BbiAaeTca ammjiom MarMCTpa 
BMecTe c aKaAeMMHecKOM cnpaBKOM.
BcTynMTejibHbiM 3K3aMeHOM ajia KaHAM âTa Ha MarncTepcKoe 
oõyneHMe abjuhotch TecT no cnei^«ajibHOCTii Ha npotJmpMroA- 
HOCTb, KOTOpbIM COCTOMT M3 KOHTpOJIH H3bIK0BbIX HaBblKOB M
scce.

3cce nwmeTCH Ha poahom H3biKe Ha neAarorMnecKyio m/ mjim 
KacaiomyiocH yneÖHOM ?km3hm m neAarorMKM TeMy.

IIo CnenMaJIbHOCTM aHrJIMMCKMM H3bIK npOBOAMTCH TeCT Ha 
BJiaAenMe aHrJIMMCKMM h3hkom, no ApyrnM cneu,MajibHOCTflM - 
KOHTpOJlb ypOBHfl BJiaAeHMH 3CT0HCKMM H3bIK0M.

II pii n.naTHoii oöyHeHHH b MarwcTpaType CTOMMOCTb
oõy^eHMH cocTaBJiaeT 20 00 0 KpoH b toa.

H 0 B0 e B yCJIOBHHX
nocTyiuieHHfl

C 3Toro roAa b TapTycKOM yHMBepcMTeTe Ha yneÕHbie MecTa, 4)MHaHCMpyeMbie M3 
rocyAapcTBeHHoro 6iOAJKeTa (oecnjiaTHbie) m He 4)MHaHCMpyeMbie M3 rocyAapcTBeH- 
Horo f)K)A>KeTa (njiaTHbie) bboamtch hob3h CMCTeMa npneMa aÕMTypMeHTOB. Bce 
aÖMTypMeHTbi, KOTOpbie nocjie noAcneTa no onpeAejieHHOM cxeMe HaÕMpaiOT Heoöxo- 
AMMoe KOJiMnecTBO õajuiOB (yKa3aHo b oTHomeHMM KajKAOM cneu,MajibHOCTM OTAejibHO 
http ://w w w .ut.ee/28278) npoxoAHT, b 3aBMCMM0CTM ot nojiyneHHOM cyMMH, Ha 
õecnjiaTHbie mjim njiaTHbie MecTa oõyneHMH.

H eoõxoA M M biM M  a j i h  n o cT y n jie H M H  3K 3aM eH aM M  M o ry T  ö b iT b  ro c y A a p c T B e H H b ie  

3K 3aM eH bi mjim B C T ynM T ejibH b ie  3K 3aM eH bi. ^ jih K a>K A oro 3K 3 aM eH a o n p e A e j ie H  

y A e jib H b iü  B e c  b o 6 in;eM M T o ro B o n  cyM M e õ a ju iO B . M aK C M M ajibH an  M T o ro B aa  cyr/nvra 

p e 3y j ib T a T 0B B c e x  3K3aM eH 0 B n o c j i e  n e p e c n e T a  c o c T a B jin e T  100 õ a ju iO B . H io õ b i  

y 3H aT b  M T o ro B y io  cy M M y  H e00x 0AMM0 õ a j u ib i  K a>K A oro y H M T b m ae M o ro  H a s to m  

cnen,M ajibH OC TM  3K3aM eH a  yMHO>KMTb H a y A e jib H b iü  B e c  m p a 3A ejiM Tb H a 100. 3 aT eM  

n o j iy n e H H b ie  p e 3y jib T a T b i cjio>KMTb.

IIo^p oÕ H yH ) MH4)OpMau;MH) CMOTpilTe 3^ecb: 
www.ut.ee/sisseastumine/bakalaureus/tingimused 

www.ut.ee/28278
Ha CTpaHM HKe T a p T y c K o r o  yH M B epcM T eT a b M H T epH eT e n p M  noMomn cneu;Majib- 

Horo K a jib K y j ib T o p a  b h  cMOJKeTe noACHMTaTb cyMMy npoxoAHbix õajuiOB j\zm Bcex 
cneu,MajibHocTeM T a p T y c K o r o  yHMBepcMTeTa.

http: /  / www.ut.ee/sisseastumine/bakalaureus/kalkulaator

npe/jcTaBjiemie ^oKyMemoB. 
CpOKH nO/üaHH AOKyMeHTOB

JJ,H eB H oe o 6 y n e H M e
•  2 7  hiohh - 2 2  miojih -  «CnenMajiMCT no paõoTe c MOJioAeJKbio», «OpraHM3an,MH 
paõoTbi MecTHoro caMoynpaBjieHMH», «ryMaHMTapHbie npeAMeTbi b ochobhom
IHKOJie C pyCCKMM H3bIKOM OÖyHeHMH (3CTOHCKMM H3bIK, aHrJIMMCKMM H3bIK)»
•  2 7  m io h h -  6  m io jih  _  « K jia ccH b iM  yH M T ejib » , « n e A a r o r  a ^ t c k m x  A oniK O JibH bix  

ynpe>K A eH M M », « n p e n o A a B a T e j i b  ry M aH M T ap H b ix  npeA M eT O B  b  o c h o b h o m  uiK O Jie 

C pyccK M M  H3bIK0M OÖyHeHMH»

OTKpblTblM yHMBepcMTeT
•  2 7  HIOHH -  2 2  MIOJIH
•  1 5 - 2 6  a B r y c T a

IIpMeM flOKyMeHTOB: no paõoHMM ahhm c 10.00 ao 16.00
•  HapBCKMM KOJiJieAJK, Kepece 14, HapBa mjim
•  B rjiaBHOM 3AaHMM TapTycKoro yHMBepcMTeTa, KDjimkoojim 18, TapTy.

BCTynMTejibHbie 3K3aMeHbi
•  ,Hjih KaHAMAaTOB Ha nocTynjieHMe Ha AneBnoe oöyneHMe 3K3aMeHbi npoxoAHT 

b nepMOA c 07.07. no 14.07.2005
•  ^ jih KaHAMAaTOB Ha nocTynjieHMe b otkpmtmm yHMBepcMTeT 27.08.2005.

HeoõxoftMMbie ^OKyMeHTbi
•  3aHBJieHMe
•  AOKyMeHT, noATBepjKAaiomMM nojiyneHMe cpeAHero oõpasoBaHMH (opMrMHaji 
m KonMH) mjim ero 3aBepeHHan koiimh
•  ajih KaHAMAaTOB Ha nocTynjieHMe Ha AneBHoe oõyneHMe: CBMAeTejibCTBO o 
CAane rocyAapcTBeHHbix 3K3aMeH0B (opMrMHaji m Konna) mjim ero 3aBepeHHaa 
KOnMH
•  noATBepjKAaioinMM jihhhoctb AOKyMeHT mjim nacnopT (opnrnHaji m Konna 
CTpaHMii;bi c jihhhmm koaom)
•  TeM, KTO 33K0HHMJI B 3cT0HMM IHKOJiy C pyCCKMM H3bIKOM OÕyHeHMH M He 
CAaBaji rocyAapcTBeHHHM 3K3aMeH no 3CT0HCK0My H3bncy, HeoõxoAMMO MMeTb 
npn ceöe CBMAeTejibCTBO o CAane sctohckoto asbma Ha cpeAHMM ypoBeHb mjim 
cnpaBKy o CAane Ha3BaHHoro rocyAapcTBeHHoro 3K3aMeHa
•  KaHAMAaTaM M3 HMCJia npeTeHAyiomnx Ha öeciuiaTHoe ooyneHMe paõoTaio- 
mnx yHMTejieM HeoõxoAMMa cnpaBKa o paõoTe ynnTejieM no cnennajibHOCTM, 
rAe yKa3aHo, c KaKoro BpeMeHM m KeM paöoTaeT nocTynaiomMM, KaKMe 
npeAMeTbi npenoAaeT m ero HeAeJibHaa Harpy3Ka.

M3yHeHMe onb iT a  M yjibTM KyjibTypHoro m n o -  
jiMJiMHrBajibHoro 0Õpa30BaHMH b  S ctohmm.

fluaHa MAMCJ1A
f lp e n o f la B a T e jr ib  3CT0H C K 0r0 fi3b iK a b koji- 
neflJKe
K0JIJieAJK - 3T0 MHOrOHanMOHajIbHbIM KOJI- 
jieKTMB, coBpeMeHHaa p a õ o n a a  cpeAa m 

npMaraaa KyjibTypa paõoTbi. Bce Bonpocbi, 
Kacaroinneca paÕOTbi, pernaio Ha sctohckom 
a3biK e. n p e n o A aB a T b  BecejibiM  m S H e p ra n -  
HblM BbinyCKHMKaM pyCCKMX IHKOJI MHe 
oneHb HpaBMTca, TaK KaK ohm tohho 3HaiOT, 
HTO AOJIJKHbl yHMTbCH M 3TO npeCTMJKHO.

JlMMHa K513P 
llfipHycKMM Konne,q>K TY 
AccucTeHT jiexropaTa opraHM3ai4MM coum- 
anbH OM  p a õ o T b i
MHe oneHb npMHTHO npenoAaBaTb b H a-
p B e. ^JIH  MeHH 3TO OCOÕeHHO neHHbIM 
onb iT , TaK KaK a o  s t o t o  h  o n eH b  M ajio 
3 H a jia  o  H a p B e  m e iu ,e  M eH bine o pyccK M x 
CTyA eH Tax m j i io a h x .  Tenepb H eK aa K a p -  
TMHKa CC|)OpMMpOBajiaCb, M Aa>Ke nOHBM- 
j ia c b  CMeji0CTb b  Mcn0Jib30BaHMM py ccK O - 

ro  H3biKa -  n j io x o  jim mjim x o p o rn o ,  h o  3 t o
BbIXOAMT.

ÄHfly PflMMEP
PyKOBOAMTenb npoetcra counajibHoro cjaa- 
Ky/ibTeTa TY, MSc (ncuxonoriiH)
CTyAeHTbi KOJiJieAJKa - oneHb jiioõo3Ha- 
TeJibHbie. Bmaho, hto m b c^epe oõyneHMH 
3CT0HCK0My H3biKy MHoro CAeJiaHO.

A n e K c a H flp  

BOJlbTEPC 
JleK TO p OT (f)OHfla 
P o ö e p i a  E o u ia .  
repMaHim
KaKMM H BMJKy

KOJiJieAJK b 2025 
roA y? 3 t o  oam h M3
CaMblX MOAHblX 

By30B, p a c n o j io -  
jKeHHbiM Ha ceB e - 

po-BOCTOHHOM r p a -

HMii,e E B p o n en c K o ro  CoK)3a, rA e W u/c -  s t o
MHOCTpaHHbie CTyAeHTbi. B OCHOBHOM 3T0 

CTyAeHTbi M3 POCCMM, HeHTpajIbHOM EBpO- 
n b l M CKaHAMHaBHM, HO eCTb M CTyAeHTbi M3 

3anaA H 0M  E B ponbi. HapBCKMM KOJiJieA® x a -  

paKTepM 3yiOT pa3BM Tbie yneÕ H bie n p o rp a M 

Mbi S aK ajiaB p a  m MarMCTpa, a  TaKJKe TecH bie 
cbh3m  c  rojioBHbiM  yHMBepcMTeTOM. M 3 T a p 

T y c  yAOBOJibCTBMeM npM e3JKaioT cioAa 

yHMTbCH m npenoA aB aT b.

KuMÕepnu LilEd>EP 
Jleiaop, MA. CUJA
P en iM jia  ocT aT b ca  b  H a p B e  b  K anecTB e n p e -  

noA aB aT ejia  aHrjiMMCKoro e in e  Ha oam h to a ,  
n0T0M y h t o  MHe 3A ecb HpaBMTca. H  n p e n o -  

A aB ajia  b  T epMaHMi-i m b  FaH e. H a A e a jia c b  
OBJiaAeTb MeCTHbIM H3bIKOM y>K6 K 3TOM 
BecHe, h o  3 to  0K a3aji0Cb AOCTaTOHHO T pyA -
HbiM AeJiOM, n0T0M y KaK M synaTb n p w - 

IHJIOCb M pyccKMM M 3CT0HCKMM H3bIKM. TeM  
He MeHee, Koe-MTo Ha oõomx H3biKax h  y jK e 

noHMMaio.

MapT HYTTb 
H jieH  P u M ru K o ry
HneH kommccmm no Ae/iaiu EBponewcKoro 
CoK)3a
n03M TM BHbIM  MOMeHT B TOM, HTO KOJIJieAJK

AaeT npenoAaBaTejno õojibiuyio CBOÕOAy b 
npMHHTMM pemeHMM, hto n03B0JiaeT õojiee 
mÖKO n0AX0AMTb k npenoAaBaHMio n p e A - 
MeTa.

HapBCKHH KOÄÄeUTK 
r j i a 3 a M H  

n p e n o A a B a i e j i e i i

PacfwK rPMTOPflH 
flOLteHT OÕLLfe- 
CTBOBeflMeCKMX 
HayK b Konnefl>Ke
HapBCKMM KOJI- 
jieA>K TapTycKoro 
yHMBepcMTeTa Ha- 
xoamtch Ha CTbiKe 
MHorMX KyjibTyp m 
h3hkob. O t Hero 
BO-MHOrOM 3aBMCMT
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T a x b H H H H  / j e H b  c x y ^ e H T b i  H a p B C K o r o  

i c o j u i e / p K a  n p a 3 / j H y i O T  c  p a 3 M a x o M
A apb n  O E flO P E H K O B A
dafnyf@ yahoo.com  
HaMa/ibHoe n 
f l0 L U K 0 /ib H 0 e  o ö y H e H n e  
- 4 ro fl oõyHeHMfl

Ka>KflbiM ro fl b  A sa ^ n a T b ix  
HMCJiaX HHBapH HapBCKMM 
KOJiJieA>K OTM enaeT TaTbaiiM H  

AeHb, KOTOpbIM, KCTaTM TOBO- 
p a ,  b S ctohm m  npa3A H yiO T 

TOJibKO HapBCKMe CTyAeHTbl. 
PyccK O M y CTyAeHnecTBy õjim -  
30K 3T0T TpaflMIJMOHHblH n p a 3 -  
AHMK, nOTOMy HTO, KpoM e BCe-
ro nponero, b 3tot #eHb npo- 
xoflMT nocBHin,eHMe nepBOKyp-
CHMKOB.

CTyzjeHnecKaa jkh3hb cTpe- 
MMTejibHa, a  nOTOMy KaacAbiM 
ee MMr HaM Aopor. Bo3bMMTe 
nbiTjiMBOCTb yMa, HeBepoaT- 
Hbiit nojieT 4>aHTa3MM n no- 
TpacaiomyK) M3o6peTaTejib- 
HOCTb, cMeniaMTe c õesyqepsK-
hom SHepraew m cneijncjDMHec- 
kmm roMopoM, 14 bot oHa nepe#
BaMM -  CTŷ eHHecKaH >KM3Hb.

B 3tom ro,n;y b u,epeM0HMi0 

nocBHin;eHMH pem M jiw  npwBHe- 
CTM HeHTO HOBOe. M pOflMJiaCb 
M flea: « ^ a B a f tT e  niB eflC K oro 
jibB a b cT yqeH T bi nocBHTHM!» -  
npefljiojKMJi kto-to. «JJa, a n o -  
tom JleHMHa!» - nocjieflOBajia 
myTKa.

IIIy T K a  uiyTKOM, ho  n e p B a a

M flea C Ty^eH TaM  noH paB M - 
J ia c b , a  nOTOMy e e  peniM jiM  
npeTB O pM Tb B HCM3H b. H o  
TOJibKO õ y f ly m w e  «yK poTM Te- 
jim » He C M orjm  n p e ^ y r a f la T b ,  
h t o  He n p o iif le T  m H eaejiM , 
KaK B ecT b o n p e ^ c T o a m e M  c o -
ÕblTMM nO flH M M eT ÕOJIbHIOM

n e p e n o j io x .  B bi, H aB epH aK a, 
c e f tn a c  n o fly M aeT e , h t o  B ecb  
ajKHOTajK H a n a j i c a  B O K pyr 
JibBa m A ep 3 K n e  n jia H b i CTy- 
AeHTOB B03MyTMJIM 3aiU;MTHM- 
KOB naMHTHMKOB K y jib T y p b i.

Y b h ,  n a p a  3Bepen 3aTMMJi 
A p y ro w  BjiaA biK a. Eine He y c -  
nejiM  cT y^eH T bi cniM Tb rna- 
noH K y-T eK K ejib  a j i h  jib B a , a 
npecca y a c e  p acn p o c T p aH M Jia
MHC|)OpMaU;MIO, HTO OHM HKOÕbI 
XOTHT IIOCBaTMTb B C TyqeHTbl
B.M . JleHM Ha! B o j ie e  t o t o , 
A ecK aT b, cneu;M ajibH o k  3T0M y 
COÕblTMK) naMHTHMK MjIbMHy
x o t h t  n epeH ecT M  k  k o jiji6 a -  

acy .
Hy, h t o  BaM Ha s t o  CKa- 

3 aT b ?  üo cn em M JiM  ra 3 e T b i c

noflOÖHbiM 3aaBjieHMeM. Ho 
nocBameHMe JibBa agmctbm- 
TejibHO cocToajiocb. Cneu;n- 
ajibHO a j ih  H e ro  AaJKe n p n A y -
MajIM KJIHTBy. M BOT CMejIbIM
C T y ^ eH T  MMxaMJi Ky3yõ b o a -  

p y jK a e T  H a ro jiO B y  J ib B a  T e K -  

Kejib, m b  t o t  >Ke MMr b  Heõe 
BcnbixMBaiOT orHeHHbie u,BeTbi 
4 )e M e p B e p K a . A  i io t o m  õ h j i o  

maMnaHCKoe m MHoronMCJieH- 
Hbie 4)0T0rpa4>MM BMecTe c 
HOBOaBJieHHblM  «C T y fleH T O M ».  

Ilocjie 3 T o ro  Bce H anpaBM JiM Cb 

H a T o p jK e c T B e H H y io  nacTb b  

3aM0K, r^e cocToajiacb yace 
Apyraa nepeMOHMa - nocBa- 
uj,eHMe b  C T y q eH T b i n e p B O K y p -

CHMKOB.
A h t o  ?Ke JleHMH? C to m t  Ha 

npejK H eM  M ecTe. X o t h ,  k t o  

3 H aeT , h t o  MOHceT yny^M T b 
H e y r0 M0 HHbiM CTyqeHT. C H a- 
n a j i a  uiBeACKoro JibBa nocBa- 
TMT, nOTOM -  MjIbMHa, Beflb 
K aM eH H b ie  H C TyK aH bi p aB H b i  

n o f l  Tpexu,BeTHOM u ia n o n K o n . 
A nOKa HTO eAMHCTBeHHbIM 
Hen3MeHHbiM «HHTpe AMeHTOM » 
Ä O J iro jK A aH H oro  « H a  T a T b a H b i  

ocTaroTca npnxoAamMe Ka>K- 
ABIM TOA HOBbie JIIOflM, JKeJia- 
K)H];Me nojiyHMTb Bbicmee 06- 
pa30BaHMe -  HOBbie nepBO- 
KypCHMKM, OAHMM M3 KOTOpblX 
C T aH eT e , õ y ^ e M  H a ^ e a T b c a ,  m

HapBCKHH ICOJIJie/PK - OKHO B MHp
A naH 3 A PX M nO B A
12 3 n c @ u t.e e  
K^accHbiti yMMTenb -  
2 to a  oõyHeHun

H e ^ ap o M  ro B o p a T , h t o  CTy- 
.qeHHecKMe ro^bi -  caMbie Jiyn- 
HiMe ro ^ b i b  HCM3HM. 3 t o  He 
TOJibKO HOBbie 3HaK0MCTBa, 
M H orne ii3  KOTOpblX nepexoA H T  

b  K penK yro A py^cöy , a  t o  m 

JIIOÕOBb, He TOJibKO HOBbie 3H a- 
HMH M yMeHMH, He TOJibKO HO- 
BblM ÕeCUieHHblM OnbIT B3pO C- 

JIOM CaMOCTOaTejIbHOM JKM3HM, 
HO M HOBbie M eCTa, MOaCHO 
Aaace CKa3aTb - nyremecTBMH. 

^ J i a  MHOrMX M HOCTpaHHblX

CTyqeHTOB B peM a y n e õ b i  TecHO 

CBa3aH0 c  nyrem ecTBM HM M  n o  
CBeTy. H e  ctom t  AyM aTb, h to  b 
3 ctohmm  fljiH M o jio ^o ro  n e j io -  
BeKa co  cpe^HM M  ^ocTaTKOM, a  
TeM 6 o jie e  b t b k o m  cpaBHM -

TejibHO HeõojibmoM yneÕHOM 
3aBe«eHMM, KaK HapBCKMM 
KOJIJieflJK, 3T0 MajIO B03M0JKH0.
T̂ jia Tex, kto npMe^eT cro^a 
yH M T b ca  M3 Apyroro ropofla, 
3HaK0MCTB0 C HapBOM CTaHeT 
nepBHM n y T e m e c T B M e M , a oc- 
TajibHbie 06a3 aTejibH0 nocjie- 
flyioT. IIohtm flBa rofla Moero 
oõj^neHMa b KOJiJiefl ĉe no cne-
UjMajIbHOCTM KJiaCCHblM yHM- 
Tejib n03B0JiMJiM MHe noõbi- 
BaTb b paMKax yneÖHOM npo- 
rpaMMbi bo MHornx MecTax 3c-  
tohmm, a b cjieAyiomeM yneõ- 
hom ro^y njiaHMpyeTca noe3A- 
Ka 3a pyoenc.

y HMTejib no AOJiry CBoeü 
npoc|)eccMM oõa3aH õbiTb npM- 
MepoM, a AJia 3Toro HyacHO He 
TOJibKO npeACTaBJIHTb COÖOM 
STajiOH b MaHepax m o6pa3e 
HCM3HM, HO M CTaTb TMOKMM, 
nocTOHHHO coBepmeHCTByio-

mMMCa HeJIOBeKOM, KOTOpbIM 
o 6 jia « a e T  mwpoKMM K p y r0 3 0 - 
pO M  M y M e H M e M  BMfleTt. M CJIbl-
m aT b  O K pyacaro inee . H a cT b  M3 
3Toro flacT Bbicmee 0Öpa30Ba- 
HMe, n a cT b  n p n ^ e T c a  pa3BMTb 

caMOCTOHTejibHO, onnpaacb, 
H anpM M ep, Ha Te b o 3 m o jk h o c - 
tm , KOTopbie npeflocT aB jia iO T  
n p e^ M eT b i b  paM K ax ^aHHOM 
cneu;MajibHOCTM.

K t o - t o  e3£MT Ha npM poAO- 

Be^HecKM e npaKTMKM, n o c e -  
m a a  n p n  s to m  caM bie K pacM - 
Bbie m pe^K M e yrojiKM  3 c t o -  
HMM, KTO-TO yHMTCH HeKOTOpOe 
B peM a B nCKOBCKOM yHM Bep- 
CMTeTe, k t o - t o  npoxoÄ M T n e -  
A arorM H ecK yio  npaK TM Ky b 
X aan c a jiy c K O M  KOJiJieAJKe 
T j l .y ,  KTO-TO n o  COÕCTBeHHOM 
MHMu,MaTMBe npe^npM H M M aeT  

noe3flKM  b  ^ p y rM e  yneÕ H bie 
saB e^eH M a (KaK oT enecT B eH -

Hbie, TaK m 3 ap y 6 ejK H b ie ) no 
BceB03M0>KHbiM nporpaMMaM
OÕMeHa, M HOrae M3 KOTOpblX 
AOCTynHbi f l j ia  CTyzjeHTOB
T a p T y cK o ro  yHMBepcMTeTa.

B o 3 m o jk h o c tm  ecT b  B c e r^ a , 

m HaHMHaTb c to m t  c n e p B a  c 

MajIblX (eCJIM OHM KOMy-TO K a- 
a c y T c a  TaKOBbiMM), a  3aTeM  He 
npeMMHyT nocjieflOBaTb m 
öojibiiiM e. B o 3 m o jk h o c tm  M oryT 
CKpbiBaTbCH TaM, r^e mx He
f lo ra A a e n ib c a  3aMeTMTb, OAHa- 

k o  Bcer,na Ba>KHO no^Ä epJK M - 
BaTb m BOcnMTbiBaTb yMeHMe
He TOJibKO CMOTpeTb, HO M BM- 
^eT b . 3 t o  K a c a e T c a  He TOJibKO 
B03M0a<H0CTeM B a m e ro  A a jib - 

H eM inero  oõyneH M a, ^ o p o rM e 
aÕMTypMeHTbl, HO M MHOrMX 
Ä pyrM x B biöopoB , K 0T 0pbie  
K or^a-jiM Õ o npeflCTOMT c ^ e -  
jiaTb.

J lo  BCTpeHM B KOJIJieflJKe!

KBH: 6 ojibine k o m e h / i ,  x o p o u m x  h  p a 3 H b i x !
HiiKOJiaii TO PEAHEB
N ik o la i .G o rb a ts o v @ u t.e e  
K a n m a H  KOMaHAbi KBH 
G o ro d  N

Hy, ecjiM b Haine BpeMa no- 
e3AKM CTŷ eHTOB 3a rpaHMu,y 
MOJKHO CpaBHMTb CO CTpOMOT-
pa^aMM, to c KBHom Bpafl jim 
cpaBHMTca oõmeHMe b naTax, m 
ceT eB bie M rpw ....

Kor^a jiioõom nejiOBeK c jib i- 

u im t c jiobo  CTy^EHT, b  ero 
C03HaHMM B03HMKaeT cpa3y He- 
CKOJibKO acconMau,MM: jieKu,Ma, 

AMnjiOM, CECCMH ... Hy m k o -  
HeHHO caMaa CTy^eHHecKaa 
M rpa KBH. ^ j i a  CTy^eHTOB Ha- 
pBCKoro KOJuie^JKa flam iaH  a 6 6 - 
peBMaTypa ^aBHO nepecTajia 
õbiTb n p o c T o  acconnanM eM . 
MmCHHO C OTKpblTMeM HapBCKO- 

ro  KOJiJie^JKa y B y3a noaBMJiacb 
CBoa KOMaH^a, C H an a jia  oneH b 
P o õ k o  -  oflHa-flBe M rpbi b  ro ^ .

^ a j ib in e  õ o jib in e  ... npoxoflM T  He 
TaK MHoro BpeMeHM m b aKTMBe 
CTy^eHTOB KOJiJieÄ>Ka y a ce  ^B e 
KOMaHAbi -  Gorod N h  V. I. P. 
KoM anflbi He orpaHMHMBaiOTca 
MrpäMM TOJibKO b HapBe, AOCTa- 
TOHHO HaCTO OHM npOBOflHT 
Mrpbi b  TajuiM HHe, ynacTByiOT b 
3 c to h c k o m  JlM re K B H  m b  JlM re 
OTKpbiToro HeMiiMOHaTa B a j i-  
tmm. npM HeM  s t o  ynacTM e o n e -  
HeHO no 3 acjiy raM  -  G o ro d  N 
aB JiaeT ca  HeMnHOHOM 3 c to h c -  
kom JIm™  K B H , oo jia^aT ejieM  
Grand Prix c êcTMBajia, Heo- 
^HOKpaTHbiM noõe^MTejieM Ha- 
P bckm x CTy^eHHecKMX ^ H e ii, a  
b  2004 r o ^ y  CTaHOBMTca õpoH - 
30BbIM npM 3epOM  O TK pbiToro 
H eM nnoH aTa BajiTMM. K oM aH ^a 
V. I. P. Toace, c j ie ^ y a  TpaffnqM - 
aM  CTapniM x TOBapMinen, b  n e p -  
bom  ace cboöm  ce30H e a o x o a m t 
RO cjDMHaJia, M CTaHOBMTCa ÕpOH- 
30BbIM npM3epOM 3CT0HCK0M

Jlwra KBH. KBH noMoraeT CTy- 
AeHTaM KaK peajiM 30BaTb cbom 
TBopnecKMe cnocoÖHoeTM, TaK m 
OTKpblTb HOBbie, Beffb HaCTO TaK 
õbiBaeT, h t o  a o  n o p b i a;o BpeM e
HM nejiOBeK HMTfle He ynacTBO- 
BaJi, a  nonpoõoB aB  h t o - t o  h o -  
Boe, p acK p b rn aeT ca  c spy roM  
CTopoHbi. KBH noM oraeT  HaMTM

HOBbix A py3ew, b h o c m t b  B am y  
JKM3Hb COBepmeHHO HOBOe OTHO- 
ineHMe k  npoM CX o^aineM y b o k - 
pyr Hac. Hy m HaKOHen, neM 
HepT He IIiyTMT, MOJKeT, MMeHHO 
y Bac noaBMTca inaHC BbiCTy- 
nMTb co CBoeM KOMaimoM no 
nepBOMy KaHajiy TejieBMfleHba. 
Jtep3aMTe! www.gorodn.kvn.ee

Kypcbi noBbim eHHH
KBaJIH(j)HKaHHH - O^HO 

H 3  n p H O p H T e T H b lX  

H an p asjieH H Ü

TaTbDHa
5AEAHCKA9I
Tatjana.Babanskaja@ut.ee 
r n a B H b m  c n e u n a n n c T

K o ju ie ^ a c  n p o ^o JiacaeT  o c - 
T aB aTbca n e m p o M  n o B b im e- 
HMH KBajIM(|)MKai],MM ajih 
cnennajiM CTOB 0Õ pa30B a- 
TejibHbix yHpeacAeHMM. Ha 
6a3e Kojuie^aca noB bim aioT  
cbok) npoc|DeccMOHajibHyK)
KBaJIM^MKail.MIO pyK O BO flM - 

TejiM , n e^ a ro rM , jio ro n e a b i,  

ncM xojiom , cou,M ajibHbie p a -  
õothm km  0 6 in,e0 6 p a 3 0 B a T e jib -  

HblX M CneUMaJIM3 MpOBaHHbIX  

IIIKOJI M flOUIKOJIbHblX y H -  

peacfleHMM. B n p o m e flin e M  

ro f ly  BnepBbie coeT oa jiM eb  

K y p cb i oõbeM O M  3 2 0  n acoB  

AJia cnenpesaroroB, p a o o T a -  

io ih h x  c AeTbMM c  ocoõhm m  

noTpeÕHOCTHMM. BnepBbie 
ynM T ca  Ha ^ jiM T e jib iib ix  K y p -  

c a x  r p y n n a  n e ^ a ro ro B  neH T -

p o B  n p o c jo eccw o H ajib H o ro  0 6 -  

p a 3 0 BaHMa. TpaAMU,MOHHO

npMe3JKaiOT 3HaK0MMTb C HO- 
BMHKaMM pyccKOM jiMTepaTypbi 
m MCKyccTBa npenoAaBaTejiM 
PoccMMCKoro rocy^apcTBeHHoro 
ne^arorMHecKoro yHMBepcMTeTa 
mm. A M . TepneHa m ncKOBCKoro 
rocy^apcTBeHHoro ne^arorMHec- 
Koro yHMBepcMTeTa.

3a npomefliiiMM 2004 toa Ha
0praHM30BaHHbix KOJiJiejpKeM 
Kypcax noBbimeHMa KBajroĉ M- 
KanMM m nepeoõyneHMH, ceMM- 
Hapax, yneÕHbix ahhx noõbrna- 
jim õojiee 1500 nejiOBeK.

B 6 j i M ) K a M i u e e  
B p e M f l  C O C T O f l T C J I  

c / i e f l y t o L u n e  K y p c b i :
•  PyKOBOACTBO oõpasoBaTejib- 
HbiMM ynpeacfleHMaMM
• Cou,MajibHoe npwcnocoõJieHMe
•  npeBeHTMBHaa paõoTa b 
fleTCKOM 0Õpa30BaTejibH0M yn- 
pejK̂ eHMM
• nCMXOJIOrMa pa3BMTMH c 7 
jxo 16 JieT
•  TBopnecTBO b paõoTe ne^arora
•  CtMJIM M 3̂ )(|)eKTMBH0CTb pa
ÕOTbl KJiaccHoro pyKOBOAMTejia
•  <i>opMHpoBaHMe yneÕHOM ca- 
MOCTOaTeJIbHOCTM MJiâ IHMX 
HIKOJIbHMKOB
• ^eTM c noBeAeHnecKMMM m 

3M0U(M0HajibHbiMM npoõjieMa-
MM pä3BM TMa

JtonojiHMTejibHaa MHc|)opMa- 
UMa - http://narva.ut.ee/ 

kursused/

O TKpblTblH  
yH H B ep cirreT  — 

o n c p b i T o e  ö y A y m e e
KOTOpbIM nOCTynaiOT B OTKpbi
TbiM yHMBepcMTeT, pa3JIMHHbI. 
3 t0 M HeOÕXOAMMOCTb nOBbl- 
u ie H M a KBajiMcJjMKanMM b  paM
Kax CBoeM npocJjeccMM jimõo 
AOJIJKHOCTM, M pa3BMTMe JIMH- 
HOCTM, M MHTepeC K HeKOTOpOM 
OÕJiacTM 3HaHMM, M >KejiaHMe 
nojiyHMTb AonojiHMTejibHyio 
cnerjnajibHOCTb.

MHOrOCTOpOHHOCTb M TMÕ- 
KocTb -  sto Ba>KHbie onpeAe- 
JieHMa, CBa3aHHbie C OTKpbi
TbiM yHMBepcMTeTOM. Ho He 
MeHee Ban<HO m to, KaKoro 
KanecTBa oõyneHMe Bbi nojiy- 
n a e T e .  K a n ecT B O  o n e H b  BancHO 

m ero noMoraK)T AOCTMrayTb 
npenoAaBaTejiw m Apyrne oõ- 
jiaAaiomMe bwcokom KBajiM(J)M- 
Kau;MeM cnei^MajiwcTbi, koto- 
pbie TaKJKe bxoaht b npenoAa-
BaTeJIbCKMM COCTaB yHMBepCM- 
TeTOB. OTKpbiTbiM yHMBepCM- 
T eT  n p e A O C T aB jiaeT  b o 3 m o > k - 

HOCTb n o j i y n a T b  0 Õ pa30B aH M e, 

BbiÕMpaa noAXOAaiHMM m m c h h o  

BaM oõ^eM, BpeMa m TeMn 
o õ y n e H M a .

l̂onojiHMTejibHaa MH(jpopMa-
nwa http://narva.ut.ee/av

H en p eM eH H O  np n co eA H H H M - 

Tecb k  HaM  -  B M ecT e m ynMTb- 
ca m AOCTMraTb nocTaBjieHHbix 
u;ejieM npoine.

SlHa T O H f l M
J a n a .T o n d i@ u t.e e  
r n a B H b m  c n e u n a n n c T

C oB peM eH H oe 0Õm,ecTB0 
T p e õ y e T  o t  ne jio B eK a  n o -  

CTOHHHoro caM o co B ep m eH - 
CTBOBaHMa. OAHOM M3 tm õ- 
km x m nOTOMy, 3 a n a c T y io , 
eAHHCTBeHHO B03M0JKHBIX 

4)opM  npeT B o p eH M a b 
>KM3Hb M^eM oõyneH M a Ha 

npoTaaceHM M  B ceii jkm3hm 
a B J ia e T c a  AMCTaHu;M0HH0e 
oõyneH M e. M H o ro rp aH H b ie  
B03M0JKH0CTM AMCTaHUMOH- 
H oro oõyneH M a npe^JiaraeT 
BaM OTKpbiTbiM yHMBepCM- 
TeT.

OTKpbiTocTb oõyneHMa ~ 
s t o ,  n p e H c^ e  B c e ro  rwõ-
KOCTb CMCTeMbI oöyneH M H ,
Ha K OTopyio n e  bjim h io t  hm 
reorpa(J)M H ecK ne, hm coii,m-  
a jibH b ie , hm BpeM eHHbie o r -  
paHM neHM a. M o t m b m , n o
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Tehnoloogiainstituut 
jagas auhindu
Tuu li S e m e v s k y
tehnoloogiainstituudi infojuht

Eile autasustasid Tartu Lin
navalitsus ja TÜ Tehnoloo
giainstituut Tartu parimaid 
ettevõtjaid ja teadlasi.

Tehnoloogiainstituut andis 
välja kolme konkursi auhinnad.

Parimad Tartu ülikoolide 
uuendusmeelsed koostöö
partnerid olid: AS A.Le Coq, 
Asper Biotech AS, Tallinna 
Piimatööstuse AS, Elcogen 
AS, Celecure AS, Eesti Tõu- 
loomakasvatajate Ühistu ja 
Linnamäe Peekon OÜ.

Võitjaks tunnistati Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistu.

Konkursi «Parim Tartu 
ülikoolide leiutis» finalistid 
meetod optiliselt läbipaistva 
elektrit juhtiva kiu saamiseks 
ja sellest kiust valmistatud 
teravikmikroskoobi andur,

termofiilne mikroorganismi 
tüvi bacillus coagulans SIM- 
7 DSM 14043 L(+)-laktaadi 
tootmiseks fermenteeritava- 
test suhkrutest ja nende se
gudest, mikroorganismi tüvi 
lactobacillus fermentum  ME-3 
kui uudne antimikroobne ja 
antioksüdantne probiootikum, 
biosensor ja selle valmistami
se meetod ning meetod ja 
seade pehmete bioloogiliste 
kudede omavõnkumise regist
reerimiseks -  müomeeter.

Võitjaks tunnistati mikro
organismi tüvi lactobacillus 
fermentum  ME-3 kui uudne 
antimikroobne ja antioksü
dantne probiootikum.

Kategoorias «Parim Tartu 
ülikoolide spin-off» finalis
tid olid Keelevara, E-geen, 
VitaMare, Müomeetria,
Positium ja Autoseir.

Võitja on Müomeeter OÜ.

• •

Uliõpilasesindus 
kutsub tudengeid valima
M a ilin  A asm äe
TÜÜE teabevaldkonna 
spetsialist

3 .-5 . maini toimuvad Tartu 
Ülikooli Üliõpilasesinduse 
(TÜÜE) valimised.

Valimispunktid asuvad pea
hoones, raamatukogus, Biomee 
dikumis ning Oeconomicumis. 
Hääletada saab kell 10-18, oma 
kandidatuuri on üles seadnud 
53 tudengit.

Üliõpilasesindus on TÜ üli
õpilaskonna kõrgeim otsus- 
tus- ja esinduskogu, mis võtab 
vastu olulisemad otsused ja 
valib üliõpilaskonna juhid. 
TÜÜE missioon on seista 
üliõpilaskonna hariduslike, 
kultuuriliste ja arengusuundi 
puudutavate huvide eest. Sa
muti kaitsta üliõpilaste õigusi 
ülikooli organites ja õppetöös 
ning aidata kaasa TÜ tudengi
te heaolu edendamisele kogu

Tartu linnas.
Esindusse kuuluvad 31 

liiget valivad demokraatlikel 
valimistel igal kevadel üliõpi
lased ise. Valimistel saavad 
osaleda kõik TÜ üliõpilased. 
Hääletada saab kandidaatide 
poolt, kes õpivad hääletajaga 
samas struktuuriüksuses. Siin 
peetakse silmas teaduskondi.

Nii mõnedki eelmisel aastal 
esindusse kuulunud liikmed 
kandideerivad uuesti. Nende 
hulgas ka aasta TÜÜE tege
vust juhtinud esimees Hannes 
Klaas. «Esindus ei ole veel 
suutnud saavutada sellist 
efektiivsust ja süsteemi, nagu 
ma olen akadeemilise aasta 
algusest peale proovinud 
luua. Seepärast pean vaja
likuks alustatu lõpule viia,» 
põhjendas Klaas.

Kõikide valijate vahel loosi
takse välja kolm 500-kroonist 
söögikoha kinkekaarti.

Selgus Tartu Ülikooli 
sõrmuse kavand
M a ilin  A asm äe

Teisipäeval valiti TÜ süm- 
boolikakomisjonis välja 
sõrmuse kavand, milleks 
osutus klotseri-tüüpi sõrmus.

Otsustamisel võeti arvesse 
nii kavandite poolt hääleta
nute, üliõpilasesinduse kui ka 
rektoraadi seisukohta.

Veebihääletusel sai valitud 
kavand 1927 poolthäält ja 
jäi teisele kohale, kõige roh
kem hääli sai rõngas -  2150. 
Kuna klotseri-tüüpi sõrmusele 
heideti kommentaarides ette 
selle liigset massiivsust, pa
kub esindus võimaluse tellida 
ka peenema ja õhema vitsaga 
sõrmust.

Üliõpilasesinduse ettepane
kul ja rektoraadi poolt heaks
kiidetud statuudi kohaselt on 
sõrmust õigus saada tellimise 
hetkel vähemalt teisel kursu
sel õppivatel üliõpilastel ning 
vilistlastel. Samuti saavad 
meene endale soetada ülikoo
lis vähemalt aasta õpetanud

õppejõud.
Sõrmust saab tellida alates

26. aprillist aasta ringi TÜ 
Üliõpilaskonna Sihtasutusest 
Narva mnt 27 kell 10-18.

Hõbedane sõrmus hakkab 
maksma 185 ja 195 krooni, 
kulla hinnaks on õhemal 
sõrmusel 1300 ja massiivse- 
mal 1500 krooni. Võimalus 
on ka lasta sõrmuse sisse gra
veering teha.

Tellimisel tuleb kaasa võtta 
isikut tõendav dokument. Ole
nevalt tellimuste mahust saab 
meene kätte kuu ajaga.

Professorid Mati Erelt (vasakult esimene) ja  Karl Pajusalu (vasakult kolmas) ning dokto
randid Petar Kehayov ja  Reeli Torn tunnevad heameelt tulevikus tööle hakkava keeletea
duse ja  keeletehnoloogia doktorikooli üle. AUASAKOVA

w w

Ülikoolis avatakse 
kuus doktorikooli
Tõnu L e h ts a a r
õppeprorektor

Doktoriõppe edendamine 
on teadusülikooli prioritee
te, mille üks meetodeid on 
doktorikoolide loomine. Tar
tu Ülikool sai kinnituse kuue 
uue doktorikooli finantseeri
miseks.

Riigid ja ülikoolid kasuta
vad doktoriõppe edendami
seks erinevaid vahendeid. 
Üldised suundumused Eu
roopa kõrgharidusruumis on 
doktoriõppe organiseerituse 
suurendamine, õpinguteosa 
sisu ja eesmärkide täpsem 
määratlemine, teadustööks 
võimalikult heade tingimus
te loomine, õppelepingute 
sõlmimine doktorandi ja üli
kooli vahel ning doktorantide 
atesteerimissüsteemi käivita
mine.

Doktorikooli struktuur

Üks viise doktoriõpet eden
dada on doktorikoolide loomi
ne. Doktorikooli põhieesmärk 
on teaduskondades läbivii
dava doktoriõppe toetamine. 
See hõlmab välisõppejõudu
de kutsumist, doktorantide 
saatmist välisülikoolidesse, 
välisdoktorantide toomist 
Tartu Ülikooli, konverentside 
ja seminaride korraldamist. 
Oluline on ka see, et doktori
kooli vahenditest on võimalik 
võtta doktorante tööle teadu
ritena.

Doktorikoolid luuakse 
dekaani korraldusega teadus
kondade juurde. Doktorikooli 
juhib akadeemilise taustaga 
juhataja.

Sisulist tegevust korraldab 
tegevjuht. Doktorikoolis on 
tegevad ka sekretär-asjaajaja 
ning raamatupidamise eest 
vastutav isik.

Edukad taotlused

Riikliku arengukava
2004-2006 meetme «Tööjõu 
paindlikkust, toimetulekut 
ja elukestvat õpet tagav ning

kõigile kättesaadav haridus
süsteem» raames on doktori
koolid määratletud kui koos
tööprojektid. Seesugune lähe
nemine on üks võimalikest, 
erinedes näiteks Skandinaa- 
viamaade doktorikoolidest, 
kus doktorikool on suhteliselt 
iseseisev institutsioon, millel 
on selgelt määratletud õigu
sed ja kohustused.

Tartu Ülikool konkureeris 
eelmainitud meetme raames 
ja vastavalt SA-st Innovest 
saabunud taotluste rahulda
mise eelnõule finantseeritak
se kuut TÜ doktorikooli. Need 
on keeleteaduse ja -tehnoloo
gia (kontakt prof Karl Paju
salu), majandusteaduse (prof 
Raul Eamets), materjaliteadu
se ja materjalide tehnoloogia 
(prof Peeter Burk, füüsikains- 
tituudi (teadusdirektor Marco 
Kirm), ökoloogia ja keskkon
nateaduste (prof Olevi Kull), 
käitumis- ja terviseteaduste 
(prof Jaanus Harro) ning 
biomeditsiini ja biotehnoloo
gia doktorikool (prof Juhan 
Sedman).

Tõukefondidest eraldatakse 
doktorikoolidele ümardatult 
40 miljonit krooni. Koos üli- 
koolipoolse kaasfinantsee
rimisega on doktorikoolide 
kavandatav eelarve kokku 54 
miljonit krooni.

Märksõnaks on koostöö

Kõik doktorikoolid toimivad 
koostöös partneritega kodu-ja 
välismaalt. Keskmiselt on igal 
doktorikoolil kümmekond 
partnerit. See tähendab, et 
doktoriõppesse on võimalik 
kaasata meile kättesaadav 
teadmiste ja kogemuse pare
mik.

Tahan siinkohal avaldada 
tänu ja lugupidamist kõigile 
doktorikoolide juhatajatele, 
kes suhteliselt segastes ja vas- 
tuolulistes tingimustes panid 
kokku edukad projektitaotlu- 
sed. Usun, et doktorikoolid ai
tavad oluliselt laiendada meie 
doktoriõppe rahvusvahelist 
haaret, toetada doktorantide 
õppe- ja teadustegevust ning 
kokkuvõttes toetavad doktori
õppe kvaliteeti ja efektiivsust.

U T  K U S IB

Mida kujutab endast kavandatav keele
teaduse ja  -tehnoloogia doktorikool?
Vastab keeleteaduse ja 
-tehnoloogia doktorikooli 
projekti eest vastutav prof 
Karl Pajusalu.

Keeleteaduse ja -tehnoloo- 
gia doktorikool tuleb lähi
ajal alles luua. Praegu saab 
rääkida valikusõela edukalt 
läbinud taotlusest. Sinna on 
haaratud filosoofiateadus
konna kõik keeleteaduslikud 
osakonnad, s.o eesti ja soome- 
ugri keeleteaduse, germaani- 
romaani filoloogia ning vene 
ja slaavi filoloogia osakond 
ning ka filosoofia osakond, 
peale nende veel keeletehno
loogia õppetool matemaatika- 
inform aatikateaduskonnast. 
Eesti-sisesed põhipartnerid 
on Eesti Keele Instituut ja

TTÜ Küberneetikainstituudi 
foneetika ja kõnetehnoloogia 
labor. Peale selle on projektis 
partnereid Eesti ettevõtlusest 
ja välispartnerid Saksamaa, 
Venemaa, Soome ja Rootsi 
ülikoolidest, sh Põhjamaade 
keeletehnoloogia doktorikool.

Doktorikooli peaeesmärk 
on senise doktoriõppe integ
reerimine ja seeläbi ka tule
muslikkuse suurendamine.

Kavas on hulk ühiseid in- 
tensiivseminare ja suvekoole 
välismaiste tippõppejõudu- 
de osavõtul. Doktorikooli 
võetakse töölepinguga 35 
doktoranti, kellele tagatakse 
parimad tingimused, sh või
malus võtta osa koolitustest 
välismaal.

T A N A  L E H E S

Konkurentsist 
kõrghariduses
LK 3

Prof Toomas 
Tenno 65
LK 2

TÜTI maja 
valmimas
LK 2

3. m ail 1802 (21. apr vkj) 
toim us Bocki m ajas ta a s
a va tu d  Tartu Ülikooli 
avaaktus.

U U D IS E D

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogu istungil on kavas 
võtta vastu otsus doktoriõppe 
korralduse kohta, muuta 
õppekava statuuti ja õppe
korralduseeskirja, võõrfiloloo- 
gia õppekavade õppekeelt ja 
usuteaduskonna põhimäärust, 
täiendada ülikooli finantseeri
mise põhimõtteid jm.

Kavas on ka täiendada üli
kooli töötajate ja ülikooli ees 
teeneid omavate teiste isikute 
ja organisatsioonide tunnus
tamise korda. Nii on plaanis 
hakata välja andma aasta 
õppejõu auhinda.

Patoloogilise anatoomia 
professoriks kandideerib 
kliinikumi patoloogiateenis- 
tuse direktor, med-dr Andres 
Kulla.

Majandusteaduskond on 
esitanud nõukogule ettepane
ku luua ettevõtluskeskus.

Kavas on võõrandada ma
javaldus Küütri 4 ja kinnistu 
Kivi 27 jagamisel tekkiv kin
nistu.

«Prima Vista»
5. ja 6. mail toimub teine Tartu 
kirjandusfestival «Prima Vista».

Ürituse pidulik avamine 
toimub 5. mail kell 12 ülikooli 
raamatukogu ees. Festivali 
keskne üritus on suur raama
tulaat «Utlib Market». Kokku 
toimub üle 70 ettevõtmise.

Raamatukogus töötab 
festivali infopunkt ja Küüni 
tänaval on luulebuss. Festivali 
patroon on prof Rein Veide
mann. Ürituse korraldavad 
TÜ Raamatukogu, Eesti Kir
janduse Selts jt.

Info: http://kirjandusfesti- 
val.tartu.ee

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

Kas osaled 
kevadpäevade debattidel?

Vastajaid: 60

Uus küsimus:
Kas lähed 

üliõpilasesindust valima? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://kirjandusfesti-
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Innukas ja heatujuline

Kolloid- ja  keskkonnakeemia professor Toomas Tenno asutas 
ja juhib 2001. aastast ka haridusteaduskonda. v a r je  s o o ta k

Toomas TennoU U D IS E D

Ülikool tunnustab
TÜ aumärgiga autasustati 
füüsika-keem iateaduskonna 
raamatukoguhoidjat Helju 
KÕrsi.

Tänukirja pälvis kohuse
tundliku töö eest arstitea
duskonna assistent Tea-Mai 
Tammaru.

Prof Martin Zobel 
esindab Baltimaid
Botaanika ja ökoloogia ins
tituudi juhataja prof Martin 
Zobel valiti tänavu tööd 
alustanud Põhjamaade uue 
ühise teaduskoostöö organina 
Põhjala teadusnõukogu Balti
maadele esindajaks.

2004. a loodi Põhja- ja Balti
maade haridus-ja teaduskoos
töö koordinatsioonirühm, mis 
kujundaks Põhja- ja Baltimaa
de ühist haridus- ja teadus
tegevust.

Tallinnas toimunud koos
olekul valiti kaks koostööd 
koordineerivat tegevsekretäri. 
Balti riikide esindajaks sai ha
ridus- ja teadusministeeriumi 
välissuhete osakonna peaeks
pert Katrin Uind.

Kaheksa riigi ühine tege
vuskava aastateks 2005-2007 
valmib selle aasta juunis.

Vladim ir Järv  
kaitses doktoritööd
15. aprillil kaitses meditsiini
doktori kraadi radioloogia 
vanemassistent Vladimir Järv 
(pildil).

Doktoritöö käsitles mag- 
netresonants- ja kompuu
tertomograafia ning immu- 
nostsintigraafia kasutamist 
vaagna pahaloomuliste
kasvajate ulatuse ravieelsel 
määramisel ja ravijärgsel jäl
gimisel.

Nende kasvajate sagenemi
ne ning avardunud ravivõi
malused sunnivad suuremat 
tähelepanu pöörama haiguse 
levikuulatuse täpsele määra
misele, kasvaja taastekke ja 
siirete varasele avastamisele. 
Kaasaegne radioloogiline 
diagnostika abistab oluliselt 
sellealaste raviotsuste tege
mist.

Järvele anti meditsiini
doktori kraad. Väitekirja 
juhendas Lennart Blomqvist 
(PhD) Karolinska Instituudist, 
oponent oli Häkan Ahlström 
(PhD) Uppsala Ülikoolist.

Noorte folkloristide  
konverents Tartus
27. ja 28. aprillil toimus 
kirjandusmuuseumis noorte 
folkloristide konverents.

Rahvaluule-aineliste ette
kannetega esinesid TÜ, TLÜ 
ja EMA üliõpilased ja kraadi
õppurid. Teemad käsitlesid 
initsiatsiooniriitusi, endeid, 
kohtade ja isikutega seotud 
pärimusi, sooküsimusi, muu
sika esitamist ja kogumist.

Esitleti ka eelmise aasta 
konverentsi artiklikogumikku 
«Pro Folkloristica XII. Aega 
otsimas».

«All is possible, impossible 
takes a little longer!» Seda 
ütlust on Toomas Tennolt 
tema kolleegid ja sõbrad 
kuulnud sageli.

Selline moto on 28. aprillil 
65. rajajoont ületanud kolloid- 
ja keskkonnakeemia professo
rit, haridusteaduskonna asu- 
tajadekaani saatnud ning mo
tiveerinud tõenäoliselt kogu 
elu, ehkki selliselt sõnastatult 
on Toomas Tenno seda formu
leerinud viimase paarikümne 
aasta jooksul. Kui järele mõel
da, siis tundub, et just taoline 
suhtumine kõigesse, mida ta 
on ette võtnud, on osutunud 
tema erakordse läbilöögivõi
me ja edu pandiks.

Tunneme Toomas Tennot 
kui äärmiselt hõivatud ini
mest, alati kiirustamas, 
millestki vaimustunud, veen
dunud oma ettevõtmistes. 
Samas aga ka kui mõnusat 
inimest, kes jääb tänavanur
gale lobisema, ja on valmis 
jagama mõtteid teoksil ole
vast, plaanidest, ka päeva
poliitikast või mõnest maa
ilmaparandamise projektist. 
Temaga on kerge ja meeldiv 
suhelda. Teame, et kui tekib 
olukord, kus tema abi või 
toetust vajame, ei ütle Tenno 
kunagi, et tal aega pole! Ikka 
kuuleme tema reibast vastust: 
«All is possible...!».

Keemik Tenno

Toomas Tenno alustas tööd 
ülikoolis laborandina juba 
üliõpilasena 1964, aasta hil
jem lõpetas keemiaosakonna. 
Järgnesid töö elektrokeemia 
laboris ning aspirantuur. 1974 
kaitses kandidaadiväitekirja 
«Vesiniku katoodse eraldumi
se kineetika uurimine vismut- 
elektroodil». Samal ajal töötas 
ta anorgaanilise keemia ka
teedris vanemõpetajana ning 
1982 valiti dotsendiks.

Peale õppejõutöö usal
dati talle kateedri lepingu
liste tööde juhendamine. 
Uurimistööde temaatika 
puudutas elektrokeemiliste 
andurite väljatöötamist ja 
rakendamist mitmesuguste 
keskkonna parameetrite 
mõõturite tarvis. Uuriti vees 
lahustunud hapniku, am
moniaagi, divesiniksulfiidi

V a rje  S o o ta k

Tehnoloogiainstituudi (TÜTI) 
uue hoone ümber Nooruse 
tänavas pannakse kõnnitee- 
plaate ja istutatakse puid. 
Hoone on kavas ehitajalt 
vastu võtta 31. mail.

OÜ Tartu Tehnoloogiapargi 
juhataja Heiki Tammega ma
jas ringkäiku tehes on näha, 
et tehakse viimaseid töid. 
Mõnda ruumi veel värvitak
se, trepid saavad käsipuid, 
tehakse installatsioonitöid 
jne. Praegu on majas veel aju
tine elekter, peagi valmib uus 
alajaam. Välja on kuulutatud 
mööbli- ja laboriseadmete 
konkursid.

Kunagisest põllumajandus
ülikooli ühiselamust, mis 
vahepealsetel aastatel vare
meteks muutus, on saanud 
kaasaegne seitsmekorruseline 
hoone.

Esimesed asustajad võivad 
Heiki Tamme sõnul sisse koli
da juba juunis. Esimeste seas 
on ehk tehnoloogiainstituudi 
administratsioon, kellel pole 
tarvis laborite sisustamist 
oodata.

sisalduse määramise võima
lusi elektrokeemiliste meeto
ditega.

Tenno initsiatiivil viidi 1982 
ülikoolis läbi tollase N Liidu 
esimesed hapnikumõõturite 
riiklikud katsetused ning 
atesteeriti nende mõõturite 
tootmiseks vajalik metroloo
giline baas. Järgnes mõõtu
rite seeriaviisiline tootmine 
Tallinna Laevatehases, kus ka 
ta ise nõu ja jõuga abiks oli. 
Juba siis leidus imestajaid: 
«Kuidas ta küll kõike jõuab?». 
Ent Tenno ei paistnud väsivat, 
teda jätkus endiselt mitme 
ettevõtmise tarvis. Ta kuulus

Esimese korruse paremas 
tiivas ongi TÜTI juhtkonna, 
vasakus tiivas IT arenduskes
kuse ruumid. I korrusel on ka 
kolm ruumi Teaduste Akadee
mia jaoks.

Otse peaukse vastas, 
juurdeehitatud osas, on 
kohvik ja 160-kohaline

Üleliidulise Mendelejevi Seltsi 
Eesti osakonna juhatusse ja 
oli ka see, kes taastas Tartus 
Akadeemilise Keemia Seltsi 
ning oli ligi 10 aastat seltsi 
president. Samal ajal hakkas 
taastegutsema ka Eesti Kee
mia Selts, selle juhatusse kuu
lub ta tänaseni. Tenno on va
litud Eesti esindajaks Euroopa 
Keemiaseltside Föderatsiooni 
keskkonnakeemia ja keemia 
hariduse osakondadesse ning 
koos föderatsiooniga alustas 
ta Balti regiooni keskkonna
keemia sümpoosionide kor
raldamist.

1992 valiti Tenno füüsi-

kaldauditoorium. Läbi
kohviku saab siseneda ka 
II korrusele nn murukatusele. 
«Murukatuse muru koosneb 
paarikümnest sordist. Looda
me, et sellest tuleb meeldiv 
puhkepaik,» märkis Heiki 
Tamm.

II korrus on Ravimi-

P R O F  T O O M A S  
T E N N O ( S Ü N D
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1965 lõpetas TÜ keemia 
osakonna.
Töötab TÜs 1964. aastast. 

1974 kaitses kandidaadiväi
tekirja.

1982. aastast dotsent.
1992. aastast prof.
1993-1999 füüsikalise kee

mia instituudi juhataja. 
2001. aastast haridusteadus

konna asutajadekaan.

kalise keemia instituudi 
kolloid- ja keskkonnakeemia 
professoriks, kus ta juhatab 
tänaseni samanimelist õppe
tooli. Tema juhendamisel on 
kaitstud hulgaliselt magistri- 
ja doktoritöid.

Prof Tenno on suutnud 
viimaste aastate jooksul luua 
koostöösidemeid kümnete 
teaduskeskustega, millest 
viljakamateks on osutunud 
Euroopa ühisprojektide rea
liseerimisega seotu. Paljud 
kraadiõppurid said teha 
keskkonnaalast uurimistööd 
välisriikides Tenno kureeritud 
Tempuse projekti «Integreeri
tud keskkonnaharidus Eesti 
ülikoolidele» raames, kuhu olid 
kaasatud ka EPMÜ ja TTÜ.

Haridusjuht Tenno

Toomas Tenno on juhti
nud komisjone, kes töötasid 
välja TÜs tänaseni toimivad 
integratiivsed õppekavad 
põhikooli loodusteaduste 
õpetaja, keskkonnateaduse ja 
keskkonnatehnoloogia eriala
dele. Koostöö mitme institut
siooniga nõudis järjekindlust 
ning diplomaatiat.

Süvenenud huvi hariduses 
toimuva vastu tekkis Toomas 
Tennol ise õpetades ning soo
vist näha oma õpilastes süga
vamat arusaamist maailmas 
toimuvast. Ta mõistis intui
tiivselt, et hariduse pudelikael 
ei asu kõrghariduses, isegi 
mitte gümnaasiumihariduses. 
Tõuke ning võib öelda, et ka 
võtme haridusprobleemide 
süvaanalüüsiks andis talle 
kohtumine Kalifornia Tehno
loogiainstituudi füüsikaprof 
Jerome Pine’iga, kes juba

ameti päralt, kes kolib siia 
Biomeedikumist.

Järgmisele kolmele korru
sele kolivad vastavalt TÜTI 
keskkonnatehnoloogia, bio
meditsiini ja materjalikeemia 
arenduskeskused.

VI ja VII korruse ruumid 
saab endale keemiahoonest 
ümber koliv farmaatsia- 
instituut. Kuuendat korrust 
raamib väljastpoolt terrass, 
kust on kena vaade nii 
Biomeedikumile kui kogu 
linnale.

Eri korruste värvitoonid 
on ergas oranž, roheline või 
sinine, tööruumide värvi
toonid on tagasihoidlikumad. 
Keldrikorruse seintel on valge 
krobeline käsikrohv. Sellel 
korrusel on nii töö- kui ka 
abiruume.

Heiki Tamme sõnul algab 
septembris majas ka õppetöö, 
nii et selleks ajaks peab ka 
hoone sisustamine lõppenud 
olema.

TÜTI uus üle 80 miljoni 
kroonise maksumusega maja 
on Maarjamõisa tehnoloo- 
gialinnaku teine hoone 
Biomeedikumi järel.

aastaid oli tegelnud ka uuri
musliku õppe programmide 
väljatöötamise ja arendamise
ga alus- ja põhiharidusele.

Tänu prof Mare Taageperale 
õnnestus Tennol end lühikese 
ajaga kurssi viia USAs toimu
vaga, mõistmaks, et ka Eesti 
haridussüsteem vajab tõsist 
paradigmaatilist muutust. 
Siin pisireformid (loe: pidev- 
reformid) ega Krõlovi valmist 
tuntud pillimängijate ümber
paigutamine orkestris ei aita! 
Kõik muutused võtavad aega, 
ent kui nendega ei alustata 
täna, siis pole ka edu loota! 
Temale omase entusiasmiga 
asus Tenno ka Eestis propa
geerima avastusõpet.

Kui 2001 asutati haridus- 
teaduskond ja Tenno asutaja- 
dekaaniks määrati, jäi mulje, 
et TÜ juhtkond lähtus tuntud 
põhimõttest: «If you want 
something done, ask the 
busiest person!». Kolleegid 
keemiaosakonnast olid mõne
võrra pettunud, et selline edu
kas keskkonnateadlane saab 
edaspidi vaid poole jõuga 
kaasa lüüa keskkonnaalases 
teadus- ja õppetegevuses.

Tänaseks oleme tõdenud, 
et raugematu energiaga 
Toomas Tenno on jätkanud 
tegutsemist nii keemikute 
kui ka keskkonnatehnoloogi- 
de teadusõppes, olles samal 
ajal pidevalt tegev ka hari
dusteaduskonna juhtimisel. 
Asutajadekaanina on suutnud 
ta mõne aastaga luua teadus
konnas tugeva kollektiivi, kes 
nii õpetajakoolitust kui ka 
teadustööd edendavad.

Käesolevast aastast on 
Tenno tegev ka üleeuroopalise 
uurimusliku õppe võrgustiku 
arendamisel 6. raamprogram- 
mi Eesti-poolse täitjana. Me 
ei ole märganud, et mitmeid 
koormaid vedades oleks ta 
loobunud oma ülalmainitud 
printsiibist võimatute asjade 
elluviimisel. Niisama innu
kas, fanaatiline, ettevõtlik ja 
heatujuline!

Lootes veel paljudele 
edukatele koostööaastatele, 
soovime õnne ning kõikide 
seniste võimatute eesmärkide 
saavutamist!

Kolleegid keemia
hoonest ja hariduspõllult

Õigustudengid 
Haagis neljandad
K a tre  K o n t-K o n ts o n
õigusteaduse 
2. a magistrant

TÜ võistkond saavutas 
Hollandis Haagi rahupalees 
peetud Teldersi rahvusva
helise õiguse võistlusel 22 
osaleja seas neljanda koha.

Varem ei ole Tartu võist
kond sel võistlusel nii hästi 
esinenud. I koha võitis Saksa
maa, II Inglismaa, III kohal 
oli Hollandi Leideni Ülikooli 
võistkond.

Loe riiki esindavad Erki 
Kodar ja Rosa Rotko olid taot
lejatest neljandad, vastustajat 
Western Kingdomi esindavad 
Ramon Rask ja Maria Ait olid 
vastustajatest kaheksandad. 
Võistkonda juhendasid Maarja 
Naagel ja Katre Kont-Kontson. 
Suulisel harjutamisel olid 
abiks ka Andreas Kangur ja 
Michael Gallagher.

Seekordne vaidlus puudutas 
muude rahvusvahelise õiguse 
küsimuste hulgas ka riikide 
suveräänsust, eksiilvalitsust, 
jurisdiktsiooni, jõu kasutamist.

Kaasuse tekst ja info võist
luse kohta: www.telders.org.

Tehnoloogiainstituudi uus maja saab varsti valmis

31. mail annab ehitaja üle ülikooli tehnoloogiainstituudi 
uue maja Nooruse tänavas. v a r je  s o o ta k

http://www.telders.org
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U U D IS E DKatrin Lang kaitses 
doktoriväitekirja

Eesti Üliõpilaskondade Liidu korraldatud debatt tõi Tartu Ülikooli aulas ühise laua taha 
nelja suurema kõrgkooli esindajad. k a tr in  r a ie lo

Riik peab sõnastama 
kindlad põhimõtted
S ig rid  In t
eesti kirjanduse ja 
rahvaluule 3. a üliõpilane

D E B A T T
k n n k n rp n tQ  k n m h a riH n cP C«Kas konkurents kõrghariduses

innustab või killustab?»

* Dubleerimine kõrghariduses? Kas igas õppevaldkonnas 
tuleks arendada ühte või mitut keskust?

* Kas sama eriala õpetamine mitmes kõrgkoolis on väheste res
sursside killustamine või hoopis edendab tervet konkurentsi?

* Kas Eesti moodustab ühe kõrghariduse piirkonna või jagu
neb mitmeks?

A s trid  S aava
emeriitprof

Tervishoiu instituudi vanem
assistent Katrin Lang (pildil) 
kaitses aprillis Londoni Üli
kooli hügieeni ja troopilise 
meditsiini koolis doktori
kraadi epidemioloogias.

Doktoritöö «Vähi esinemine 
Eestis: sagedus ja andmete 
kvaliteet» on kirjutatud mo
nograafiana.

Töö annab ülevaate Eesti 
Vähiregistri ajaloost, kuju
nemisest ja praegusest töö
korraldusest, vähi haigestu
musest ja suremusest Eestis. 
Samuti võrdleb uurimus 
vastavaid näitajaid Eestis 
ning Põhja- ja Baltimaades 
ning esitab Eesti Vähiregistri 
andmete kvaliteedi uuringute 
tulemused.

Langi uuringute tulemused 
näitasid, et Eesti Vähiregistri 
andmed on kõrge kvaliteedi
ga. Vähi haigestumus Eestis 
võrreldes naaberriikidega on 
võrreldav teiste Baltikumi 
riikidega ning erineb mõnede 
vähipaikmete osas Põhjamaa
de omast.

Vähihaigestumus peegel
dab küllaltki suures osas ka 
Eesti rahva tervisekäitumist, 
eelkõige suhteliselt kõrget

6. mail kl 14 algab Tartu 
Linnamuuseumis konve
rents «Sõja lõpp 1945 ja 
selle tähendusest. 60 aastat 
Tšehhi põrgust, Kura- ja 
Oppelni kotist ning Eesti 
meeste katsumustest sõja 
viimastel kuudel».

Toomas Hiio peab ettekan
de Eesti meeste katsumustest 
võõra sõja viimastel kuudel 
Kuramaal, Oppelnis ja Tšeh
himaal. Kaido Jaansoni tee
ma on «Teine maailmasõda 
ja Eesti», Enn Tartol «8. mai 
1945 ei toonud Eestile rahu

25. aprillil avati TÜ Raamatu
kogus raamatu- ja dokumen- 
dinäitus «Vene vanausulised 
ja nende ajalugu Eestis».

Avamisel tutvustasid vene 
vanausuliste ajalugu Ees
tis ja näitust teadur Katrin 
Karu ja vanemteadur Galina 
Ponomarjova. Vene vanausu
lised on Peipsi ääres elanud 
XVI saj lõpust. Vanausulised 
on olnud ka TÜ vene filoloo
gide üks pidevaid uurimis
teemasid.

Vitriinides saab näha 
mitmesuguseid vanausulisi

suitsetamise sagedust.
Kuna Eesti Vähiregister on 

Eestis ainus kogu rahvastikku 
hõlmav ja seejuures pikaaja
liselt töötanud haigusregister 
(loodi 1978), siis on selle 
ajaloo ja hetkeseisu doku
menteerimine ning andmete 
kõrge kvaliteedi tõestamine 
väga oluline.

Doktoritööd juhendas prof 
David Leon, kes on Euroopa 
üks juhtivaid epidemiolooge. 
Konsultant oli TÜ külalisprof 
ja Tervise Arengu Instituudi 
epidemioloogia ja biostatis- 
tika osakonna juhataja Mati 
Rahu.

Katrin Langile anti medit
siinidoktori kraad epidemio
loogia erialal.

ega iseseisvust».
Isiklikke mälestusi Eesti 

Leegioni lahingutee lõpust 
(Oppelni kott, vangilangemi
ne tšehhi partisanide reet
likkuse läbi, Tšehhi põrgu -  
tšehhide uskumatud julmu
sed sõjavangide kohtlemisel) 
jagab Harri Rent.

Mart Niklus kõneleb teemal 
«Mõnedest viimase aja avali
kest pöördumistest».

Ettekannete järel on 
sõnavõtud.Konverentsi juha
tab Tartu Linnamuuseumi 
teadur Pearu Kuusk.

puudutavaid dokumente, fo
tosid, uurimustöid jne. Välja 
on pandud ka näiteks kirja
vahetus kindralkuberneriga, 
Nikolai II ukaas, ikoonimaa- 
lija Pimen Sofronovi kiri Paul 
Aristele jm.

Näituse koostasid Galina 
Ponomarjova ja Tatjana Sor, 
kujundas Maarika Tang.

Näituse koostamist toetasid 
Eesti Teadusfond ja Tartu
maa Vanausuliste Kultuuri- ja 
Arendusühing.

Väljapanek jääb avatuks 25. 
maini.

26. aprillil toimus Tartu 
kevadpäevade ajal aulas 
Eesti Üliõpilaskondade Lii
du korraldatud debatt «Kas 
konkurents kõrghariduses 
innustab või killustab?». 
Debatti juhtis Jüri Aarma ja 
esinema olid kutsutud Eesti 
nelja suurema kõrgkooli 
esindajad.

Millised on eesti kõrgha
riduse valupunktid? Milline 
võiks olla kõrgharidus Eestis 
viie kuni kümne aasta pärast? 
Kas kõrgkoolidevaheline kon
kurents või koostöö? Need oli 
põhilised küsimused, millele 
debatil püüti vastuseid leida.

EÜL viskas õhku küsimused 
kõrghariduse dubleerimisest, 
ühe ja sama eriala õpetami
sest mitmes ülikoolis ning 
Eesti kõrghariduse piirkonda
dest. Selgeid vastuseid debati 
publik nendele küsimustele ei 
saanud ning ehk polnudki see 
debati tegelik eesmärk. Palju 
olulisemaks võib pidada Eesti 
kõrghariduses tekkivate küsi
muste ning probleemistiku 
määratlemist, aga ka kõrg
hariduse üldistele tuleviku- 
suundadele osutamist.

Erialade paljusus

Valusaid küsimusi Eesti 
kõrghariduses tõstatasid kõik 
debatil osalejad -  nii rektorid 
Viljandi Kultuuriakadeemiast 
(Anzori Barkalaja) ja Tallinna 
Ülikoolist (Mati Heidmets), 
Tartu Ülikooli ja Tallinna 
Tehnikaülikooli õppeprorek
torid Tõnu Lehtsaar ja Jakob 
Kübarsepp kui ka kõrgha
riduse hindamise nõukogu 
esimees Volli Kalm ja Kõrg
hariduse Akrediteerimiskes- 
kuse juhataja Tiit Laasberg. 
Oluline probleem, millest 
saavad alguse mitmed teised 
küsimused, on Eesti kõrg
koolide paljusus (47). Kuna 
aga riik suunab ka tulevikus 
oma ressursid just sinna, kus 
tasemele vastav haridus on 
kõige konkurentsivõimelisem, 
on paratamatu, et tulevikus 
kõrgkoolidevaheline konku
rents suureneb ning koolide 
arv väheneb. Selle sammuga 
peaks aga ideaalis kaasas 
käima ka tasakaalustatud res
sursside jagamine ja koostöö, 
mis võimaldaks Eestis paku

taval kõrgharidusel püsida 
Euroopa konkurentsis.

Eestis leiduvate kõrgkoolide 
paljususe ühe põhjusena võib 
nimetada ka kaubamärgiga 
mängimist -  näiteks ei saa ha
ridusministeerium keelduda 
koolitusloa andmisest, kui tea
tud paberid on nõuetekohaselt 
täidetud. Siiski tuleks Anzori 
Barkalaja sõnul lähtuda ka 
esteetilisest aspektist ning 
valiku tegemisel teadvustada 
lähtekohad. Tõsisemaks peaks 
muutuma suhtumine ka õppe
kavade registreerimisse.

Tallinna Ülikooli rektor 
näeb kõrghariduse probleemi 
eelkõige õppekavade paljusu
ses ühe ülikooli piires ning 
lahendusena nende vähenda
mist. Kuid siingi tekib küsi
mus, kas koondada kõik ühe 
eriala ained ühte kooli või 
luua tudengile valikuvõima
lus ka Eesti-siseselt. Ja milli
ne kõrgkool on nõus loovuta
ma mõne oma õppekavast ja 
kaotama sellega riigi antavat 
raha. Nii riik, rahastaja kui ka 
kõrgkool peaksid arvestama, 
et me elame avatud ruumis ja 
konkurentsi tingimustes ning 
seetõttu ei konkureerita kõrg
koolidega mitte ainult Eesti, 
vaid ka maailmatasandil.

Reaalne nõudlus

Olulise tudengeid puudu
tava probleemina kerkis esile 
veel tööturu nõudluse ja pak
kumise kättesaadavaks muut
mine. Just koolitusvajadus, 
pakkumine tööturul peaks 
määrama kõrgkoolide spet
sialiseerumise ja õppekavade 
ülesehituse. Kõrghariduse 
hindamise nõukogu esimehe 
Volli Kalmu sõnul on eri
alasid, kus on väga tihe side 
õpitava ja tulevase töökoha 
vahel. Samas on Eestis hetkel 
olukord, kus kõrgharidus on 
paljuski isiklik hüve. Siiski 
peaks ideaalis kõrgharitud 
inimeste arvukus olema eel

kõige ühiskonna arengule 
kasulikuks teguriks. Jääb 
vastuseta, miks ei küsita tea
tud piirkonnas asuvatelt asu
tustelt enne samas piirkonnas 
asuva kõrgkooli rahastamist 
selle piirkonna tööjõuvaja- 
dust. Oleks ju nii kõrgkooli 
lõpetajale kui ka kogu eesti 
haridussüsteemile tervikuna 
kasulik, kui tulevased tööand
jad saaksid öelda õppekavade 
väljatöötamisel oma sõna.

Võitlus üliõpilaste pärast

Milline on Eesti kõrghari
dus mõne aasta pärast, kuhu 
ideaalis üldse jõuda tahetak
se? Prioriteediks näis kõikide 
debatil osalejate sõnavõttude 
põhjal olevat kõrgkoolide 
vähendamine ja riigi poolt 
kindlate põhimõtete välja
ütlemine, sest ilma kindla 
poliitikata kirjusus suureneb. 
Jäid kõlama prognoosid, et 
viie kuni seitsme aasta pärast 
väheneb ühe kolmandiku 
võrra nende inimeste arv, 
kes saaksid kõrgkooli tulla -  
see on ligikaudu sama palju 
kui praegu võetakse tuden
geid kokku riigieelarvelistele 
õppekohtadele. Võib hakata 
kehtima ka üliõpilaste mini- 
maalsuse nõue, kuna raha 
on vähem, ning siis jäävad 
ellu ainult suured kõrgkoolid. 
Pole sellist poliitilist jõudu, mis 
kehtestaks üldise õppemaksu, 
samas pole ka kedagi, kes seda 
vähendaks. Seda tõestab juba 
mitu aastat käiv koolidevaheli
ne võitlus raha säilimise pärast.

Diskussioon liikus Eesti-si- 
sese tasandi ja rahvusvahelise 
kõrghariduse vahel, puuduta
des nii kõrgkoolide toimimist 
eri tasanditel, õppekavasid 
kui ka konkreetsete ainete 
(näiteks ajaloo) õpetamisega 
seotud probleeme. Siiski jäi 
õhku rippuma küsimus, kes 
peaks ütlema, kuidas on õige. 
Kas haridusminister Mailis 
Reps? Ei tea.

Tartu visuaalse  
kultuuri festival
2.-8. maini toimub Eesti Rahva 
Muuseumis Tartu visuaalse kul
tuuri festival «Maailmafilm».

Kavas on antropoloogia- ja 
dokumentaalfilmid maailma 
eri paigust. Mõningaid filme 
tutvustavad ka autorid ise.

Festivali ajal on võimalik 
vaadata Kaarel Nurga fotonäi
tust «Mehe aasta» ja Klavdij 
Slubani «Transversest», mis 
käivitavad diskussiooni «Foto 
tänapäeva ühiskonnauuringu- 
tes, pressifotograafia ja doku
mentaalne kunst ning mida ja 
kuidas muuseumis talletada?»
2. mail kell 11 algab fotodo- 
kumentalistika ümarlaud.

Info: tel 742 2266, 517 
6822, runnel@erm.ee või 
festival@worldfilm.ee.

Noorte am atöörfil
mide konkurss
Tartu linnaraamatukogu ootab
2. maiks konkursitöid Lõuna- 
Eestis elavatelt ja õppivatelt 
noortelt vanuses 15-25 aastat.

Konkursile oodatakse VHS- 
või DVD-formaadis filme mak
simaalse pikkusega 20 min. 
Žürii valib välja kolm paremat 
filmi, mille autoreid premee
ritakse rahaliste auhindadega 
(1500, 1000 ja 700 kr).

Info: Kadri Rohi, tel 736 
1394, kadri.rohi@luts.ee.

Soome Tuglase 
Seltsi tegevusest
30. aprillil kell 12 kõne
leb Kirjanduse Majas Tapio 
Mäkelainen Tuglase Seltsist ja 
Soome-Eesti kultuurisuhete 
arengust 1990ndatel.

Arutluse all on Soome-Eesti 
kultuuride suhted ja Tuglase 
Seltsi tegevus.

Samuti on juttu Eestit ja 
Soomet tutvustavatest välja
andest, äsja ilmunud kogu
teosest «Soome ja soomlased. 
Fennid -  Tacitusest tänapäe
vani» kui eestlaste vaatepunk
tist soomlaste identiteedile.

Tuglase Selts on asutatud 
1984. a Helsingis legendaar
se eesti keele õppejõu Eeva 
Niinivaara töö jätkamiseks ja 
arendamiseks.

Ürituse korraldab Elias 
Lönnroti Selts.

Uus raam at rahvus
vahelisest õigusest
Ilmus ülikooli kirjastuse ja 
avatud ülikooli ühisprojekti -  
õppevahendite sarja teine raa
mat. See on TÜ õigusinstituudi 
õppedirektori, magister Rene 
Värgi «Sissejuhatus rahvusva
helisse õigusse».

Raamatus antakse ülevaade 
rahvusvahelise õiguse üldis
test põhimõtetest ja peamis
test valdkondadest.

Raamat on mõeldud eelkõi
ge TÜ õigusteaduse üliõpilas
tele, kuid leiab kindlasti kasu
tamist ka teistes kõrgkoolides 
ja riigiasutustes ning rahvus
vahelise haardega juristide ja 
ettevõtjate seas.

Ajalookonverents Teise 
maailmasõja lõpust

Vene kirjanduse vanemteadur Galina Ponomarjova (vasa
kul) tutvustab avamisel näituse materjale. v a r je  s o o ta k

Raamatukogus näitus 
vene vanausulistest

mailto:runnel@erm.ee
mailto:festival@worldfilm.ee
mailto:kadri.rohi@luts.ee
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Maamiinid
Biomeedikumis
M e e lis  Tasur
arstiteaduse 4. a üliõpilane, 
Eesti Arstiteadusüliõpilaste 
Seltsi liige

Maamiine Biomeedikumis 
tegelikult ei leidu ning ars
titudengite õppekompleks 
on endiselt miinivaba. Küll 
aga oli I korrusel avatud 
John Rodstedi maamiinide 
teemaline fotonäitus.

Maamiinide teema on rahu- 
sõpradele väga oluline. Isegi 
pärast konflikti lahenemist 
on paigaldatud miinide tõttu 
tsiviilelanikkond suures ohus. 
Peale selle on maamiinid väga 
odavad. Üks maamiin võib 
maksta 10 dollarit, tema kah
jutuks tegemine aga eri hin
nangutel kuni 1000 dollarit.

John Rodsted on Austraa
lias sündinud fotograaf. Ta 
on ligi 20 aastat pildistanud 
maailma rahututes paikades 
toimepandud sõjaõudusi.

Tema töid on palju eks
poneeritud, üks kõnekas 
näide tunnustamisest on 
1997. a koos International 
Campaign to Ban Landmines 
(www.icbl.org) meeskonnaga 
saadud Nobeli rahupreemia.

Ottawa konventsioon

Näituse Eestisse jõudmise 
lugu on päris huvitav. Kui 
Eesti Arstiteadusüliõpilaste 
Seltsi rahu ja pagulaste töö
grupp käis 2003. a Helsingis, 
Rauhanasemas külas oma 
rahuaktivistidest sõpradel, 
siis tutvuti ka maamiinide 
näitusega.

Meie külaskäigu ajal võis 
nii Soomes kui ka Eestis maa
miine kasutada. Ottawa kon
ventsiooniga ei olnud siis veel 
kumbki maa liitunud. Seega 
oli põhjust inimesi maamiini
de tagajärgedest teavitada ja 
valitsusele miinide keelusta
miseks survet avaldada. Just 
sel põhjusel otsustasime näi
tuse kunagi Eestisse tuua.

Täna on hea meel teada, et 
Eestis on maamiinid keelusta
tud. Sealjuures ilma arstiüli- 
õpilaste selgitustööta.

Riigikogu otsustas liituda 
jalaväemiinide kasutamist, 
varumist, tootmist ja üleand
mist keelustava ja nende hävi
tamist nõudva konventsiooni
ga (Ottawa konventsiooniga) 
eelmise aasta 24. märtsil.

Ohtlikud maamiinid

Paraku on maailm siiani 
üks suur miiniväli, 42 riiki ei 
ole Ottawa konventsiooni ra
tifitseerinud. Meie lähinaabri
test ei ole seda teinud Soome, 
Läti ega Venemaa. Enamik 
Euroopa ja maailma riike on 
siiski maamiinidest loobunud. 
Loodetavasti jõuavad ka suur
riigid USA, Hiina, India jt nii 
kaugele, et keelustavad need 
tsiviilelanikke kimbutavad 
julmad relvad.

John Rodstedi näitus kan
nab edasi sama mõtet. Ehkki 
Eestis on maamiinid nüüd 
keelustatud, tasub kasvõi 
enne järgmist välisreisi tea
da ohust, mida nad võivad 
suurelt teelt kõrvale astuvale 
rändajale põhjustada.

Ta rtu  Ülikool
Tartu Ülikool 
kuulutab välja konkursi

TU Õpetajate Seminari 
direktori am etikohale

alates 1. juuli 2005 kuni 30. juuni 2010.

Eeldused:

• Eesti Vabariigi doktori- või sellega võrdsustatud kraad
• teadustöö kogemus
• pikaajaline pedagoogina töötamise kogemus
• õppejõukogemus kõrgkoolis ja täiskasvanute koolituses
• haridusasutuse juhtimise kogemus
• juhtimisalane täienduskoolitus (vähemalt 240 tundi)
• aktiivne osalus Eesti Vabariigi hariduspoliitikas
• teadmised kõrgharidussüsteemi toimimisest ja õpetaja

te ettevalmistust reguleerivast seadusandlusest

Dokumendid konkursist osavõtuks esitada personaliosa- 
konda 12. maiks.

Info: akadeemiliselt sekretärilt tel 737 5605.

Õ N N I T L E M E

85

Kive-Josif Michelson, kõrg- 
kvalifitseeritud tööline -  5. 
mai

65

Mai Roose, dotsent -  3. mai 

50

Katrin Lendok, õppekorral
duse spetsialist -  4. mai

45

Tõnu Lehtsaar, professor, 
õppeprorektor -  2. mai 
Kertu Uri, raamatukogu välis
kirjanduse osakonna juhataja -  
3. mai

35

Imbi Varris, sekretär -  5. mai 

30

Ivo Volt, teadur -  3. mai 
Teele Eensaar, projektijuht -  
5. mai

UNIVERSITAS
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

Võrumaa tunnustas 
oma üliõpilaste töid
U ile  P u u s tu s m a a
Võrumaa Arenguagentuuri 
arenduskonsultant

Võru maakonnastipendiumi 
pälvisid kolm Tartu Üli
kooli üliõpilast -  Tanel Viin 
(geograafia), Raivo Kelp 
(ettevõttemajandus) ja Siim 
Pikker (füüsika).

Võrumaa Äriklubi pani 
täiendavalt välja kinkekaardi 
parimale ettevõtlustemaatikat 
käsitlenud tööle, mille autor 
oli Tanel Viin.

Maakonnastipendiumi kon
kursi eesmärk on anda 
märku, et maakond tunneb 
huvi Võrumaalt pärit tuden
gite käekäigu vastu ning 
ootab neid pärast hariduse 
omandamist tagasi. Loodeti 
saada noorte ideid Võrumaa 
väärtuste ja arengueelduste 
ning nende parema ärakasu
tamise kohta.

Tudengite töödes enim 
esinenud märksõnad olid piir
kondliku identiteedi tugevda
mine, võru keele ja  kultuuri 
tähtsustamine, kaunis loodus

ja turismi- ning puhkemajan
duse potentsiaal ning vajadus 
tõsta toodete ja teenuste kva
liteeti. Tanel Viin ütleb oma 
essees, et nn lugude ühis
konnas väärtustub üha enam 
retro toode, mis on toodetud 
vanamoeliselt ja traditsiooni
lisel viisil.

Seda väärtustab nii kohalik 
elanik, identiteedi otsinguil 
pealinlane kui ka turist. Tõe
line maaelu, looduslähedane 
ja säästlik tootmine ning 
toodang -  kõik see, mida 
tänapäeva inimene puhkusel 
otsib, on Võrumaal olemas.

Maakonnastipendiumi kon
kursi korraldasid Võrumaa 
Arenguagentuur, Võru Maa
valitsus, Võrumaa Omava
litsuste Liit ja Võrumaa Äri
klubi. Stipendiumi suurus on 
5000 krooni.

Stipendiumi saamise tin
gimuseks oli peale Võrumaa 
päritolu ja akadeemilise 
kõrghariduse omandamise ka 
essee ja  arendusprojekti esita
mine ning osalemine maakon
na arenguseminaril.

S P O R T

Tallinna Ülikool 
võitis veepallis Tartut
T iin a  B e lja e v a
Eesti Akadeemilise 
Spordiliidu peasekretär

Kevadpäevadel Aura kesku
ses peetud veepallikohtumi- 
ses alistas Tallinna Ülikooli 
võistkond Tartu Ülikooli.

«Tartlastele on järjest 
raskem vastu saada,» kom
menteeris TLÜ treener ja 
põhimängija Kristjan Jääts. 
Hoolimata regulaarsest tren

nist sel korral veel Tallinnast 
jagu ei saadud, kuid seis 
3:1 ei olnud lootusetu. Niklas 
Winther-Jennseni juhtimisel 
on tartlased treeninud juba 
mitu aastat. «On näha head 
edasiminekut, kuid uuele ta
semele jõudmiseks tuleb teha 
veel palju tööd,» lisas Jennsen.

Järgmisel aastal toimuvad 
Hollandis Eindhovenis Eu
roopa ülikoolide I veepalli 
karikavõistlused.

K O R V P A L L

28. aprillil 18 kohtuvad TÜ spordihoones Ujula 4 SEB-Ühis- 
panga korvpalli meistriliiga poolfinaalis Tartu Ülikool/Rock 
ja Pirita BM, 1. mail kl 17 Tallinna Kalevi Spordihoones 
Juhkentali 12 Pirita BM ja Tartu Ülikool/Rock ning 5. mail kl 
18 TÜ spordihoones Tartu Ülikool/Rock ja Pirita BM.

K O R I S T U S P Ä E V  T U  R A A M A T U K O G U S
Täna on raamatukogu koristuspäeva tõttu avatud kl 15-21.

T E A D U S P A E V

«Jaan Reinet 100»
Ülikooli ajaloo muuseum ja keskkonnafüüsika instituut kor
raldavad 4. mail kell 15 muuseumi valges saalis teaduspäeva 
«Jaan Reinet 100».
Jaan Reinet lõpetas TÜ 1935 ning töötas õppejõuna 
1946-1976. Reinet rajas 1964 aeroionisatsiooni ja elektriae- 
rosoolide labori ning oli 1971-1975 selle juhataja. Labor kas
vas atmosfääri ionisatsiooni uurimise ja elektromeetria alase 
teadusliku aparatuuri konstrueerimise alal NSVL juhtivaks 
asutuseks ja oli tuntud ka välismaal. Töö tulemusi rakendati 
meditsiinist naftajääkide põletamiseni. Reinetile anti üle 30 
autoritunnistuse, ENSV teenelise leiutaja aunimetus ja ENSV 
riiklik preemia.
Teaduspäev on pühendatud rahvusvahelisele füüsika-aastale. 

Ettekanded

«Jaan Reineti elutee tähtsamad verstapostid» -
füüs-mat-kand, erakor van-teadur Eduard Tamm 

«Jaan Reinet -  õpetaja ja organisaator» -
füüs-mat-dr, emeriitprof Hannes Tammet 

«Jaan Reinet -  teadlane» -
füüs-mat-kand, erakor teadur Jaan Salm 

«Jaan Reinet -  leiutaja-konstruktor» -
TÜ peametroloog, PhD, Olev Saks 

«Jaan Reineti koostöö Tartu meedikutega» -  
med-dr, emeriitprof Arvo Tikk 

«Jaan Reinet -  inimene ja isiksus» -  
teadur Ülle Kikas, PhD 

«Mälestusi isast» -  Tõnu Reinet

Näha saab museoloog Toomas Punga koostatud väljapanekut 
Jaan Reineti valmistatud aparaatidest ja tema diplomitest.

TEATED
2. mail avatakse TU ajaloo muu
seumi koostatud näitus «Rännak 
ajas: tee Eesti ülikoolini» Türi 
kolledžis.
Näitus jääb avatuks 31. maini. 
Info: Ene Voolaid, tel 384 9162.

5. mail kl 17 tutvub Saaremaa vi- 
listlaskoondis Kuressaare huvi
tavamate ehitistega. Matkajuht 
on Lilian Hansar (kauaaegne Ku
ressaare linnaarhitekt, praegune 
muinsuskaitsetöötaja). Matk 
algab Kuressaare Kuurhoone 
eest. Üritus toimub koostöös 
teiste kõrgkoolide vilistlasühen- 
dustega.
Info: Riia Nelis, tel 453 9839.

KAITSM ISED
4. mail kl 15 kaitseb ülikooli 
nõukogu saalis meditsiinidok
tori kraadi Andre Õun teemal 
«Epilepsia epidemioloogia Tartu 
täiskasvanutel: haigestumus, le- 
vimus ja epilepsiavastane ravi». 
Juhendaja dots Sulev Haldre, TÜ 
närvikliinik. Oponent dots Tapani 
Keränen, Tampere Ülikool.

6. mail kl 15 kaitseb Tiigi 78-118 
Meelika Maila eripedagoogika 
magistritööd «Matemaatiliste 
oskuste tegevusliku aluse 
omandatus I klassi õpilastel». 
Juhendaja Eha-Mai Viitar, PhD. 
Oponendid: Endel Noor, MA ja 
Kaja Plado, MA.

KURSUS
3.-5. maini toimub vene ja slaavi 
filoloogia osakonnas erikursus 
«Ikooni hermeneutika» (FLVE 
03.269, 1 AP, A). Külalislektor 
dots Ksenia Werner, teoloogia- 
magister, Sankt-Peterburi Üli
kooli dotsent. Kursuse eesmärk 
on näidata, et ikooni teoloogiline 
tõlgendus tugineb ikooni teotaa- 
nilisusele (jumalailmumisele). 
Loengud toimuvad: 3. mail kl 
18-20 Näituse 2-105; 4. mail kl 
16-18 Näituse 2-207 ja kl 18-20 
Näituse 2-105; 5. mail kl 16-18 
Näituse 2-105, kl 18-20 Näituse 
2-207 ning al kl 20 arvestus. 
Loengud toimuvad vene keeles. 
Registreerimine ÕISi või vene ja 
slaavi filoloogia osakonna koor
dinaatori kaudu, Näituse 2-219, 
tel 737 6352.

LOENGUD
2. mail kl 18 peab kunstiajaloo 
lektor Kaur Alttoa Tartu Saksa 
Kultuuri Instituudis (Kastani 1) 
loengu «Arhitektuur ja kunst 
hansalinnades».

5. mail kl 16.15 esineb eetikakes- 
kuse interdistsiplinaarses eetika- 
kollokviumis (Ülikooli 7, II korrus) 
tsiviilõiguse prof Andre Gongalo

Dias Pereira Coimbra Ülikoolist 
teemal «Medical malpractice 
and civil liability in Portugal»
(Arsti viga ja kahjuhüvitusnõu- 
ded Portugali õiguses). Info: tel 
737 5427.

6. mail kl 14.15 toimub ph aud 
139 Euroopa Lingvistika Seltsi 
presidendi prof dr Johan van 
der Auwera ettekanne «Modal 
polyfunctionality and Standard 
Average European». Oodatud 
on eesti ja võõrfiloloogid, kee- 
letüpoloogia ja keelefilosoofia 
huvilised.

9. mail kl 18 peab dr Heino Noor 
Tartu Saksa Kultuuri Instituudis 
(Kastani 1) ettekande «Sovet
liku võidumedali tagakülg. 9.
mai Moskvas». Järgneb mõtte
vahetus.

KONVERENTS
6. mail kl 11 avatakse Narva kol
ledžis kahepäevane üliõpilaste 
teaduskonverents. Kavas on 39 
ettekannet pedagoogikast, võõr
keelte ja vene keele õpetamisest, 
laste kõne arendamisest, sotsio
loogiast, sotsiolingvistikast jm. 
Osalejad Eestist, Venemaalt ja 
Soomest.
Info: http://narva.ut.ee/uudised/ 
kava_est.pdf.

KONTSERT

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

4. mail kl 19 esineb kammerlaval 
sarjas «Noored pianistid» Mihkel 
Mattisen. Pilet 60 ja 40 kr.

5. mail kl 19 festivalil «Orient 
2005» «Kunqu -  ooper (Hiina 
Hu-nani provints)».
Kunqu ooper on Hiina tradit
sioonilise teatri üks vanimaid ja 
rafineeritumaid stiile, mis 2001. a 
lülitati UNESCO kultuuripärandi
te nimistusse. Pilet 120 ja 80.

TÜ AULAS
29. aprillil kl 19 Tartu Akadeemili
se Meeskoori kontsert.

2. mail kl 19 Eesti Segakooride 
Liidu segakoori kontsert

4. mail kl 19 teatraliseeritud 
kontsert «Kuu tagumine pool» 
(«nõukogudevastaste» autorite 
muusika ja kirjandus).

Esinevad Peeter Volkonski (näit
leja), Leho Ugandi (viiul), Urmas 
Vulp (viiul), Arvo Haasma (vioo
la), T. Järvi (tšello) ja Lea Leiten 
(klaver).

5. mail kl 19 Elleri nim Tartu Muu
sikakooli kontsert. Esinevad T. 
Kalm (klarnet), Indrek Leivategi
ja (tšello), Piret Taniloo (klaver).

6. mail kl 18 Soome meeskoori 
Tikkurila Laulajat kontsert.
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Tartu kirjandusfestival 
5.-6. MAI 2005

Peakorraldajad: 
Eesti Kirjanduse Selts 

ia
TU Raamatukogu

http://kirjandusfestival.tartu.ee
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Ülikooli tehnoloogiapäevadel 
räägiti teadusest ilma müstikata
Tuuli S e m e v s k y
tehnoloogiainstituudi infojuht

Ettevõtlusnädala lõpus Va
nemuise kontserdimajas toi
munud tehnoloogiapäevad 
tõid elevust nii ülikooli tead
laskonnale, firmajuhtidele 
kui ka koolilastele. Üritus 
korraldati eesmärgiga tut
vustada laiemale avalikkuse
le uuemaid teadustulemusi 
ning viia kokku tehnoloogia
te loojad ja kasutajad.

T ehno loog i ava ld  kon n as 
toimub ülikoolis palju põne
vat ning huvitav on teada 
saada, kuidas see ettevõtetes 
kasutamist leiab. Tihti on aga 
avastused ja tehnoloogiad 
nii keerulised, et valdkonda 
mittetundval inimesel jääbki 
tuum tabamata. Seepärast 
toimusidki tänavu tehnoloo
giapäevad kahel päeval ning 
asju püüti tutvustada keeru
liste valemite ja muu müstika
ta igaühele arusaadavalt.

Põnev ja asjalik

Esimesel päeval, mil kont
serdimaja oli puupüsti Tartu 
keskkooliõpilasi ja tudengeid 
täis, olid populaarseimad 
kindlasti kõndiv, rääkiv ning 
mõnevõrra üleannetu robot 
Oskar Põdramägi ning teised 
AHHAA teaduskeskuse eks
ponaadid.

Keemia- ja füüsikateatrid, 
kus võis oma silmaga põne
vaid katseid näha ja ka ise 
kaasa lüüa, olid terve õhtu 
jooksul tihedalt rahvast täis. 
Enneolematu huvi oli ka 
erinevate molekulimudelite 
ehitamise vastu. Seega pole 
teadmiste omandamine su
gugi igav, kui pakutu ulatub 
teooriast kaugemale.

Teine päev aga käsitles 
hoopis tõsisemaid teemasid, 
sest oodatud olid ettevõtjad, 
teadlased ja kraadiõppurid, 
ning seepärast pöörati lõbu
sate ja harivate eksponaatide 
kõrval suurt tähelepanu ka 
ettekannetele.

11 ettekande hulgas oli näi
teks Aadi Kaljuvee ettekanne

Parima leiutise auhinna võttis vastu prof Marika Mikelsaar. Molekulimudel. Ülikoolist 
võrsunud parima ettevõtte auhinnaga OÜ Müomeetria uurimisgrupi liikmed Viola Vain ja  
Helena Gapeyeva. 2x v a r je  s o o ta k ,  tu u l i  sem ev sk y

au olla parimate auhindaja 
rollis esmakordselt. Tartu üli
koolid auhindasid parimaid 
kolmes kategoorias: Tartu üli
koolide parim uuendusmeel
ne koostööpartner, parim 
ülikoolist võrsunud ettevõte 
ja parim leiutis. Kokku osales 
autasustamisel 13 ettevõtet 
ja 5 leiutist. Võitjate valimise 
raske töö usaldati Tartu Tea- 
duspargi ja majandusteadus
konna ekspertidele.

Auhinnad

Kõige uuendusmeelsemaks 
koostööpartneriks osutus 
Eesti Tõuloomakasvatajate 
Ühistu, kus EPMÜ teadustööd 
kasutatakse tõuaretuses ja 
bioloogiliste aretusmaterjali- 
de tootmises. Ühistu kõrval 
konkureerisid tiitlile veel AS 
A.Le Coq, Tallinna Piima
tööstuse AS, Elcogen AS, 
Asper Biotech AS jt uuendus
meelsed ettevõtted.

Parimaks ülikoolist võrsu
nud ettevõtteks tunnistati

ühest viimaste aastate enim 
kõneainet pakkunud TÜ 
leiutisest -  müomeetrist, mis 
on meetod ja seade skeleti- 
lihaste toonuse parameetrite 
mõõtmiseks. Veel võis kuulata 
uut ja huvitavat mobiiltelefo
nide kasutamisest linnapla
neerimisel (Rein Ahas, TÜ ja 
OÜ Positium), ülikalli puidu 
maarjakase kasvatamis- ja 
kasutamisvõimalustest (Ivar 
Sibul, EPMÜ), sportlaste toi
dulisanditest (Vahur Ööpik, 
TÜ) jm. Ettekandeid oli mit
mesugustelt teadusaladelt 
ning esitajateks olid nii tead
lased kui ka ülikoolist võrsu
nud firmade esindajad.

Loovaid lahendusi

Samal ajal kui kontserdi
maja ühes pooles toimus 
tehnoloogiapäevade sagimi
ne, oli Canoni saalis inglis
keelne seminar «Creative 
problem solving for future 
entrepreneurs», kus õpiti 
probleemidele loovat lähe

nemist. Huvi oli suur, eriti 
rõhutasid osalejad lektorite 
tehnoloogiainstituudi vanem
teadur Maarja Kruusmaa ja 
Erik Lenzi (Rootsi) innustavat 
esinemisstiili ja interaktiivset 
tööd osavõtjatega.

Eile oli aga julgematel 
võimalus kätt proovida teh
niliste probleemide lahenda
misel -  toimus võistlus «Soft 
egg-landing». Meeskondadel 
ei tulnud ideedest puudus, 
kuidas kindlustada muna 
terveksjäämine tehnoloogia
instituudi uue hoone (Nooru
se 1) viiendalt korruselt alla 
kukutades.

Tehnoloogiapäevadele pani 
väärika punkti esmakordselt 
koos linnavalitsusega kor
raldatud auhinnaõhtu, kus 
tunnustati Tartu parimaid 
ettevõtjaid ja teadlasi. Kui lin
navalitsus andis auhindu tra
ditsioonilistes kategooriates, 
sh parim ettevõtja, keskkon- 
nasõber ja parim omaalgatus, 
siis tehnoloogiainstituudil oli

T E H N O L O O G I A 
P Ä E V A D

Tehnoloogiapäevad ja auhin
dade võitjad ka järgmisel 
nädalal ilmuvas e-aja- 
kirjas Novaator aadressil 
www.novaator.ee.

OÜ Müomeetria, kus tegel
dakse lihastoonuse mõõtmi
seks mõeldud müomeetri 
arendamise ja tootmisega. 
Müomeetri abil on oma lihas
toonust mõõtmas käinud ka 
näiteks Eesti rahvusliku suu
sakoondise liikmed ja teised 
tunnustatud sportlased.

OÜ Müomeetria kõrval kan
dideerisid veel OÜ Keelevara, 
AS E-geen, OÜ VitaMare, OÜ 
Positium ja OÜ Autoseir.

Parimaks Tartu ülikooli
de leiutiseks tunnistati TÜ 
teadlaste avastatud tervistav 
probiootiline piimhappe- 
bakter ME-3, mida praegu 
kasutab edukalt oma Helluse 
piimatoodete sarjas AS Tallin
na Piimatööstus. Seetõttu on 
uudne mikroorganismi tüvi 
Lactobacillus fermentum  ME-3 
saanud ka hüüdnime «helluse 
bakter» või nagu bakteri avas
tajad ise teda kutsuvad -  «hell 
musketär».

Teiste leiutistena kandidee
risid meetod optiliselt läbi
paistva elektrit juhtiva kiu 
saamiseks ja sellest kiust val
mistatud teravikmikroskoobi 
andur, termofiilne mikroorga
nismi tüvi Bacillus coagulans 
L-laktaadi tootmiseks, bio- 
sensor ja selle valmistamise 
meetod ning meetod ja seade 
pehmete bioloogiliste kudede 
omavõnkumise registreerimi
seks ehk müomeeter.

Positiivne tagasiside veenis 
tehnoloogiainstituuti jätka
ma nii tehnoloogiapäevade 
korraldamist koos AHHAA- 
keskusega kui ka parimate 
ettevõtluse ja teaduse koos
töö edendajate auhindamist. 
Seniks aga soovib instituut 
kõigile avastusterikast ja ette
võtlikku aastat!

Esinduse valimised
3.-5. maini toimusid TÜ Üli
õpilasesinduse (TÜÜE) vali
mised.

Oma kandidatuuri oli 
üles seadnud 53 tudengit. 
Valimispunktid asusid üli
kooli peahoones, raamatu
kogus, Biomeedikumis ning 
Oeconomicumis. Hääletada 
sai kell 10-18.

Eile kella 12ks oli valimis- 
toimkonna esinaise Gerly 
Jostovi ja liikme Nino Feštšini 
sõnul valimas käinud 3,72% 
üliõpilastest (statistika ei 
hõlma kolledžeid). Kõige 
suurem oli valimisaktiivsus 
usuteaduskonnas -  9,88%.

Üliõpilasesindus on TÜ üli
õpilaskonna kõrgeim otsus
tus- ja esinduskogu. Esindusse 
kuulub 31 liiget.

Kõikide valijate vahel loo
siti välja kolm 500-kroonist 
söögikoha kinkekaarti.

Münsteri uurimisstipendiumid ja Ewersi auhinnad
Eile anti ajaloo muuseumis 
TÜ doktorantidele kätte 
Münsteri 2004/2005. õa 
uurimisstipendiumid ja rek
tor Ewersi auhinnad.

Auhinnad andsid kätte 
Münsteri ülikooli emeriit- 
rektor Maria Wasna ja TÜ 
rektor Jaak Aaviksoo. Silma
paistvalt heade uurimistule
muste eest said stipendiumi 
Jaan Lahe (US), Ene Andresen 
(OI), Priit Kampus (AR), 
Tõnno Jonuks (FL), Evelin 
Verš (BG), Els Heinsalu (FK), 
Merle Taimalu (HT), Ege 
Johanson (KK), Jaan Masso 
(MJ), Kristo Heero (MT) ja 
Ülle Madise (SO).

Uurimisstipendiumi asutas 
Münsteri ülikooli tollane rek
tor prof Maria Wasna 1994. a.

Rektor Ewersi auhinna (a 
1500 eurot) pälvisid Urmas

Münsteri Ülikooli emeriitrektor Maria Wasna andis rektor 
Ewersi auhinna teoloogias doktorant Urmas Nõmmikule.

VARJE SOOTAK

Nõmmik teoloogias teema kolme sõbra kõnede tradit- 
eest «Jumal ja inimene Iiobi sioonilooline ja poetoloogiline 
raamatu dialoogiosas. Iiobi analüüs», prof Marju Luts

(õigusteadus) «Õiguse mo
derniseerimised Eesti ajaloos 
ja tänapäevas» ja dots Aivar 
Kriiska (ajalugu) «Eesti ranni
ku ja saarte kiviaja uurimine» 
eest.

1998 Saksamaal Volksbank 
Paderborn-Beverungen 100. 
aasta puhul loodud fond an
nab TÜ noortele teadlastele 
välja auhinda «Rektor-von- 
Ewers-Preis». TÜ rektor prof 
Johann Philipp Gustav Ewers 
(1779-1830) oli tegev teo
loogia, ajaloo ja õigusteaduse 
alal.

Auhinda on seni välja antud 
1999. ja 2002. aastal. Selle on 
saanud Lea Leppik (ajalugu), 
Marju Lepajõe (teoloogia), 
Gaabriel Tavits (õigusteadus), 
Anti Selart (ajalugu), Riho 
Altnurme (teoloogia) ja Lasse 
Lehis (õigusteadus).

T A N A  L E H E S

Kevadkool 
loodusest ja  
kultuurist
LK 3

Doktorantide
võrgustik
LK 2

Programmipõhine
õpe
LK 2

30. aprillil 1990 taasta ti 
E esti Korporatsioonide 
L iit (EKL).

U U D I S E D

Prof Peeter Saari 
peab aulaloengu
12. mail kell 16 peab laineop- 
tika prof Peeter Saari aulaloen
gu «Füüsika ja turvalisus».

Prof Saari sõnul pöörame 
loengus pilgu tulevikku. «Juttu 
tuleb kolmest globaalse tähen
dusega turvaprobleemist -  
lähenevast energiakriisist 
ja sellega seonduvast toidu, 
joogivee ja teiste elutähtsate 
ressursside defitsiidist, orga
niseeritud vägivaldsusest ja 
teabekaitsest infotehnoloogi
lise plahvatuse tingimustes.»

Rikkaliku pildimaterjali 
ja animatsioonide toel toob 
prof Saari näiteid sellest, mis 
on tehtud ja teoksil, lähtudes 
füüsika rollist nendest prob
leemidest jagusaamisel.

Ülikooli rahva- 
kunstiansam bel 60
14. mail kell 17 toimub Sa- 
damateatris ülikooli rahva- 
kunstiansambli (RKA) 60. 
aastapäeva ja vilistlasrühma 
10. aastapäeva kontsert.

Praegu on ansamblis kolm 
rühma ja rahvamuusikaorkes- 
ter, kokku ligi 70 liiget. Põhi
rühma juhendab Mae Viires, 
vilistlasrühma Aveli Asber, 
neidude rühma Kärt Vuks ja 
rahvamuusikaorkestrit Kaido 
Reivelt.

TÜ rahvakunstiansambli 
asutas 1945. a aprillis metsan
duse tudeng Ilmar Reidla.

Kontserdile oodatakse kõiki 
vilistlasi ja rahvatantsuhu- 
vilisi.

Piletid (30 ja 15 kr) koha
peal tund enne algust.

Sünnipäevapidu jätkub üli
õpilasmajas kell 20 (osavõtu
tasu 30 kr).

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

Kas lähed 
üliõpilasesindust valima?

Vastajaid: 60

Uus küsimus:
Kas oled ülikooli 

sõrmuse valikuga rahul? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.novaator.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikool tunnustab
TÜ tänukirjaga autasustati 
väljapaistva töö eest koori 
arendamisel ülikooli kammer
koori peadirigenti Triin Kochi, 
pikaajalise ja viljaka koostöö 
eest eripedagoogide koolitami
sel ning eripedagoogika eriala 
üliõpilaste praktikajuhendajat 
Urve Kullamit ja pikaajalise 
kohusetundliku töö eest 50. 
sünnipäeval ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osakonna 
õppekorralduse spetsialisti 
Katrin Lendokit.

Narva kolledžil 
uus raam atusari
Narva kolledž esitles Nar
va Raekojas dots Karsten 
Brüggemanni toimetatud 
raamatut «Narva und die 
Ostseeregion. Narva and the 
Baltic Sea Region».

See on kolledži uue 
sarja «Studia humaniora 
et paedagogica collegii 
Narvovensis» väljaanne, mis 
tutvustab edaspidi kolledži 
teadustegevust.

Raamat sisaldab 2003. a 
aprillis Narvas peetud rah
vusvahelise konverentsi 28 
ettekannet. Kolledži direktori 
Katri Raigi sõnul on Narva 
ajaloo kõrval kogumiku ras
kuspunktiks piiriuuringud 
ning Vene ja Baltimaade side
med. Konverentsi motoks oli 
«Piirid ühendavad».

Narvas edendatakse 
giidikoolitust
3. mail kirjutasid Narva linna
pea Tarmo Tammiste ja Narva 
kolledži direktor Katri Raik 
Narva Raekojas alla koostöö
lepingule.

Lepingu alusel toimub 
linna giidide koolitamine 
ja atesteerimine. Narva üks 
arengueelistusi on turism, 
mida seni on takistanud mit
mekeelsete giidide vähesus. 
Viimaste koolitamiseks ja lin
nas tegutsevate giidide ates
teerimiseks otsustasid linn ja 
kolledž arendada koostööd. 1. 
aprillil algas kolledži ja Narva 
muuseumi ühisettevõtmisena 
giidikoolitus.

Ettevõtmist toetab linna
valitsus.

Sigrid ..Sõerunurk 
juhib Üliõpilaslehte
EÜLi väljaantava Üliõpilaslehe 
uus peatoimetaja on ajakirjan
duse ja suhtekorralduse 3. a 
üliõpilane Sigrid Sõerunurk.

Ta on tegelnud ajakirjandu
sega alates gümnaasiumist, 
olnud praktikal Tartu Posti
mehes, Postimehes ja Tartu 
raadios ning toimetanud 
noorsootöö infolehte Aken.

UT toimetusega tegi Sigrid 
Sõerunurk ladusat koostööd 
TÜ Akadeemilise Spordiklubi 
meedia ja avalike suhete koor
dinaatorina.

UT toimetus soovib kollee
gile sisukat Eesti üliõpilaskon
na probleemide käsitlemist 
ning meeldiva koostöö jätku!

Euroopa doktorantide võrgustik

Iga kutsutud organisatsioon pidi kaasa võtma postri, mis tutvustaks noorteadlaste olu
korda oma riigis. Vasakult kolleegid Leedust, noorteadlanna Armeeniast ja  üks artikli 
autoreid Dmitri Teperik. e ra k o g u

M e rle  P ih la k
TLÜ doktorant

D m itri T e p e rik
Noorte Ühendus Eesti 
Noorte Teadlaste Akadeemia 
koordinaator,
TÜ magistrant

Euroopa doktorantide võr
gustiku (The European Coun- 
cil of Doctoral Candidates 
and Junior Researchers, 
Eurodoc) viiendal aastakon
verentsil Strasbourg'is võeti 
liikmeks ka Eesti.

Praegu kuulub Eurodoci 
liikmeid 21 riigist, sh see
kordsel konverentsil peale 
Eesti vastu võetud Moldova, 
Armeenia ja Vene Föderat
sioon. Noorte Ühendus Eesti 
Noorte Teadlaste Akadeemia 
(ENTA) võeti Eurodoci vastu 
17 toetushäälega. Vastu oli 8 
ja 3 jäi erapooletuks.

Eurodoc on üle-euroopaline 
doktorantide ja laiemalt noor
teadlaste riiklikke ühenduste 
organisatsioon.

Eesmärgid

Eurodoci eesmärgid on 
noorteadlaste esindamine 
Euroopas haridus-, teadus- ja 
professionaalse arengu küsi
mustes, doktoriõppekavade 
kvaliteedi ja teadustegevuse 
standardite koostamise eden
damine, noorteadlaste info 
vahendamine, haridus- ja 
teaduspoliitiliste ürituste kor
raldamine ja osavõtt. Samuti 
koostöö toetamine riiklike 
doktorantide ja noorteadlaste 
ühenduste vahel.

Eurodoci liikmena on 
ENTA1 võimalus esindada ja 
kaitsta Eesti noorteadlaste ja 
doktorantide huve.

Konverentsil «Rahvusva
heline, interdistsiplinaarne 
ja sektoritevaheline liiku
vus ning Bologna protsess» 
oli neli keskset valdkonda 
-  Bologna protsess, teadlaste 
karjäärivõimalused, ränne 
ning teaduskeel.

Üks põhiesinejaid, dr Lesley 
Wilson andis ülevaate kraa
diõppe raamistikust, mille 
moodustavad kaks eraldi 
alanud, aga nüüdseks seotud 
protsessi -  liikumine Euroopa 
ühtse kõrgharidus- ja teadus- 
ruumi poole, nagu seda on 
rõhutatud 2003. a Berliini

kommünikees. Teine põhiesi- 
neja Raffaele Liberali käsitles 
teadlaste karjäärivõimalusi 
Euroopas.

Lissaboni strateegia koha
selt peaksid aastaks 2010 ELi 
liikmesriikide teadus- ja aren
dustegevuse kulud moodusta
ma 3% SKPst. See ei tähenda 
ainult investeeringute suu
renemist, vaid ka vajadust 
suurema arvu kvalifitseeritud 
teadlaste järele. Selleks on 
vaja parandada nii kommuni
katsiooni ja teadusuuringute 
tulemuste levitamist kui ka 
pöörata rohkem tähelepanu 
teaduse kui elukutse atrak
tiivsusele ja karjääriplaneeri- 
misele.

Harta ja käitumisjuhend

Karjäärivõimaluste puhul 
keskenduti Eurodoci noor
teadlaste juhendamise ja 
koolituse hartale ning selle 
rakendusvõimalustele liik
mesriikides. Eurodoci juhen
damise ja koolituse harta 
koostati 2004, et aidata kaasa

Euroopa ühtse juhendamise ja 
õppe korraldamise raamistiku 
loomisele.

Harta käsitleb juhendaja 
ja noorteadlase õigusi ning 
kohustusi, õppe- ja teadus
tegevuse hindamist, õppetöö 
korraldust ja abi karjääripla- 
neerimisel. Näiteks nn riiklik 
harta on vastu võetud Prant
susmaal, Suurbritannias ja 
Iirimaal. Norras on juhendaja, 
doktorandi ja ülikooli õigused 
ning kohustused reguleeritud 
lepinguga.

Hartas välja toodud aspekte 
on arvestatud ka märtsis vas
tu võetud Euroopa Komisjoni 
Euroopa teadlaste hartas ja 
käitumisjuhendis teadlaste 
palkamiseks.

Harta reguleerib teadlas
te, tööandjate ja rahastajate 
suhteid. Selles on ühelt poolt 
teadlaste üldised printsiibid ja 
nõuded, nagu teadustegevuse 
vabadus, eetilised printsii
bid, ametialane vastutus, 
lepingulised ja õiguslikud 
kohustused, teadustegevuse

tulemuste levitamine ja ju
hendamine. Teiselt poolt on 
selles ka tööandjate ja rahas
tajate printsiibid ja nõuded -  
ametialane tunnustamine, 
mittediskrimineerimine, töö
tingimused, töötasu, liikuvus, 
koolitus ja areng, autoriõigu
sed ja hindamine.

Käitumisjuhend hõlmab 
omakorda üldiseid printsiipe, 
mida tööandjad ja rahastajad 
peaksid teadlaste palkamisel 
ja raha eraldamisel arvestama 
(otsuste läbipaistvus, eelneva 
töökogemuse arvestamine, 
mobiilsuse väärtustamine, 
kvalifikatsioonide tunnusta
mine ja järeldoktorite palka
misega seotud küsimused).

Liikuvus

Kolmandaks laiemalt käsit
letud teemaks oli noorteadlas
te liikuvus.

Seda ei nähtud omaette 
eesmärgina, vaid vahendina 
õppetöö, teadustegevuse ja 
praktika kvaliteedi paranda
miseks, mis toimub geograa-

E U R O D O C i
K O N V E R E N T S

Konverentsi materjalid ja 
osavõtjate koostatud 
analüüsid doktoriõppe 
olukorra kohta riigiti: 
www.eurodoc.net.

filiselt, majandussektorite ja 
teadussuundade vahel. Eu
roopa Komisjoni toetusel on 
loodud teadlasränne, kuhu on 
koondatud stipendiumite ja 
toetuste, vabade töökohtade, 
majutuse jm teave.

Inglise keel

Neljas üldine teema oli 
inglise keele kui kaasaegse 
lingua franca küsimus. Inglise 
keele osatähtsus teaduskee
lena on pärast Teist maa
ilmasõda pidevalt kasvanud. 
Ühest küljest on tegemist 
peamise suhtluskeelega eri 
riikide teadlaste vahel, teiselt 
poolt on aga inglise keel haka
nud teaduspublikatsioonides 
asendama muude ajalooliselt 
oluliste keelte kasutamist. 
Alates 1997. a publitseeritak
se näiteks Saksamaal mõjukat 
keemiaalast teadusajakirja 
Angewandte Chemie nii tra
ditsioonilise saksakeelse kui 
ka uuema ingliskeelse ver
sioonina.

Esinejad märkisid ka, et 
praeguses teadusmaailmas 
eksisteerib nn kolme liiki kee
li. Esimesse gruppi kuuluvad 
keeled, mille teaduspädevus 
on olnud kõrge ja selleks 
tõenäoliselt jääbki (eelkõige 
inglise, saksa ja prantsuse 
keel, aga ka hiina, jaapani, 
hispaania ja vene keel).

Teise rühma moodustavad 
keeled, mis ei ole levinud 
konkreetsest piirkonnast 
väljapoole. Tüüpilised näited 
on rootsi, hollandi ja portugali 
keel ning teised Euroopa kee
led (sh ka eesti keel). Kolmas 
grupp, mis on ühtlasi ka kõige 
suurem, ühendab ülejäänud 
keeli, st keeli, mille teaduspo
tentsiaal on arendamata või 
väga vähe arenenud (eelkõige 
Aafrika ja Aasia hõimukeeled, 
aga ka näiteks kirgiisi keel, 
kasahhi keel jne).

Eurodoci järgmine aasta
konverents toimub 2006 
Bolognas.

Programmijuhid käisid koolitusel
T iia  R is to la in e n
õppe- ja üliõpilasosakonna 
avatud ülikooli talituse 
juhataja

Programmipõhise õppekor
ralduse rakendamine Tartu 
Ülikoolis on käivitunud.

Enamikule programmidele 
on juba teaduskondade ja 
kolledžite poolt juhid leitud, 
kes alustavad avatud ülikooli 
raames läbiviidavate prog
rammide koordineerimisega 
hiljemalt 2005/2006. õa 1. 
septembrist. Avatud ülikoolis 
on järgmiseks õppeaastaks 
välja kuulutatud 68 õppekava.

Ükski uus ettevõtmine ei 
kulge raskusteta. Protsessi 
lihtsustamiseks töötas prog
rammipõhise õppekorralduse 
töörühm välja programmijuh- 
tide koolituse, mille esimene 
osa toimus 20.-21. aprillini 
Pühajärvel. Kokku osales seal 
55 juba töötavat või uuest 
õppeaastast tööle asuvat 
programmijuhti.

Käsitleti programmipõhise 
õppekorralduse eesmärke ja

P R O G R A M M I P Õ H I S E  O P P E -  
K O R R A L D U S E  T E I N E  K O O L I T U S

17. mail kl 11-17 Atlantise konverentsikeskuses
• Programmi edukas turundamine.
• Sise- ja väliskommunikatsioon ülikooli tegevuses.
Info ja registreerimine 13. maini: kaja.karo@ut.ee, tel 737

5201.

põhimõtteid (õppeprorektor 
prof Tõnu Lehtsaar ja avatud 
ülikooli talituse juhataja Tiia 
Ristolainen), kvaliteedijuhti
mist ülikooli õppetegevuses 
(kvaliteedijuht Pille Pikker), 
õppekavade arendust (õppe
kava arenduse peaspetsialist 
Siret Rutiku), programmi fi
nantsjuhtimist (finantsdirek
tor Taimo Saan, prof Toomas 
Haldma, Euroopa kolledži 
asedirektor Katrin Olenko), 
programmijuhtide tööle vor
mistamist (personalispetsia
list Kaili Kõiv).

Diskuteeriti ka jooksvalt 
tekkinud küsimuste üle. Ta
gasiside tulemusena selgus, et 
koolitus oli kasulik ja huvitav 
ning mitmed küsimused said

vastuse. Eriti hästi võeti vastu 
teaduskondade ja kolledžite 
positiivseid näiteid program
mipõhise õppekorralduse 
rakendamise kohta. Suurima
te probleemidena sõnastati 
programmijuhtide motiveeri
mist, neile lisatasu maksmist 
ja akadeemiliste garantiide 
võimaldamist.

Koolituse teine osa toimub 
17. mail kell 11-17 Atlantise 
konverentsikeskuses. Tee
mad: programmi edukas 
turundamine ning sise- ja 
väliskommunikatsioon üli
kooli tegevuses.

Koolitust finantseeritakse 
haridus- ja teadusministee- 
riumi eraldatud sihtotstarbe
lisest summast.

AHHAAs on kevad
V a rje  S o o ta k

2. mail avati tähetornis tea
duskeskuses AHHAA tege- 
vusnäitus «AHHAA, kevad!», 
mis jääb lahti 5. juunini.

Teaduskeskuse juhataja Tiiu 
Silla sõnul tutvustab tänavu
ne näitus põhjalikumalt ka 
tähetorni ja vana anatoomi
kumiga seotud teaduslugu. 
«Seepärast saavad külastajad 
võimaluse giididega Toomel 
väikese jalutuskäigu teha.»

Tegevusnäitusel on kuu
lamise ja vaatamise kõrval 
töötubades võimalik ka ise 
midagi valmis ehitada.

Tiiu Sild kiidab TÜ tu 
dengeid. «Tudengid on meie 
näitusel sel kevadel tähele
panuväärselt agarad. «Tegut
semas on neid peaaegu igast 
teaduskonnast, ka huma- 
nitaarid ei pelga giididena 
tähetornis ringkäiku juhtida 
või eksponaate tutvustada.» 
Tänavuseks eripäraks ongi 
Tiiu Silla sõnul ehk giidide 
hea keeleoskus, mis on mõju
nud juba innustavalt ka robot

Oskar Põdramäele (pildil), 
kes suhtleb külastajatega va
jadusel mitmes keeles.

«Bioloogiatudengid teevad 
töötubasid, keemiatudengid 
näitavad teadusteatris katseid 
ja füüsikatudengid sõitsid 
tähetorni väravasse lausa 
teadusbussiga -  Suure Vank
ri nimeline sõiduriist teeb 
praegu kevadisi külastusreise 
maakondade koolidesse. Igal 
reedel saab TÜ füüsikatuden
gite esinemist näha ETV Tere- 
visioonis kell 6.50.

http://www.eurodoc.net
mailto:kaja.karo@ut.ee
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U U D I S E DAasta õppejõud Vastutus ja piirid

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Toomas Trapido 
rääkis inimesest kui ülemineku liigist, kes peab muutuma  
paremaks läbirääkijaks ülejäänud loodusega. e ra k o g u

Kevadkool innustas kujutlusvõimet, aga 
tuletas meelde ka hoiatusi vastutusest ja  
piiridest.

V a rje  S o o ta k

TÜ nõukogu võttis vastu ot
suse hakata välja andma au
hinda «TÜ aasta õppejõud».

Õppeprorektor prof Tõnu 
Lehtsaare sõnul on auhinna 
eesmärk tähtsustada head 
õpetamist ja tunnustada üli
õpilastelt parimaid hinnan
guid saanud õppejõude.

Auhind on kavas välja anda 
õpetamise ja ainekursuste 
küsimustiku tulemuste alusel, 
mida peavad hakkama täitma 
kõik üliõpilased ÕISis.

Auhind antakse välja vald-

V a rje  S o o ta k

TÜ nõukogu otsustas asuta
da majandusteaduskonnas 
interdistsiplinaarse ette
võtluskeskuse (EVK).

Dekaani prof Jüri Sepa 
sõnul on keskuse eesmärk 
ülikoolis ettevõtlikkuse ja et
tevõtluse arendamine.

«Sisuliselt alustas EVK 
töörühm tegevust juba kaks 
aastat tagasi ning on hakanud 
täiendama tehnoloogiainsti
tuudi tööd. Eriti oluline oli 
tehnoloogia juhtimise ma- 
gistriprogrammi käivitamine. 
Interdistsiplinaarse keskusena 
saaksime anda kogu ülikooli
le ettevõtlusalast koolitust,

A ija  S akova

Eile algas Tartus kahepäe
vane rahvusvaheline kirjan
dusfestival Prima Vista, mil
le ajakavas oli üle 70 erineva 
ettevõtmise.

Festivali pidulik avamine 
toimus eile kell 12 TÜ Raama
tukogu ees festivali pealaval. 
Osalejaid tervitas Prima Vista 
patroon, TÜ eesti kirjanduse 
professor Rein Veidemann.

Festivali eelõhtul, 4. mail 
esines Kirjanduse Majas 
Austria 20. sajandi naiskirjan
duse sarja raames TÜ uuema 
saksa kirjanduse dotsent 
Eve Pormeister ettekandega 
Ingeborg Bachmannist.

Tartu Saksa Kultuuri Ins
tituudis algab täna kell 14 
tudengite maailmakirjanduse 
konverents «Maailmade mo
saiik».

Ettekannetega esinevad 
saksa, inglise ja eesti filoloo
gia ning kirjanduse ja rahva-

Aprillis kaitses doktoriväite
kirja saksa filoloogia lektor 
Reet Liimets (pildil).

Doktoritöö «Mina kui 
ruumilis-ajaline konstrukt: 
eesti ja saksa noorte elufikt- 
sioonid» ilmus monograafiana 
TÜ Kirjastuses.

Liimetsa sõnul oli väite
kirja teoreetilise osa eesmärk 
leida lähenemisviis identsu
sele kui olulisimale inimese 
mina piiritlevale inter- ning 
transdistsiplinaarsele konst- 
ruktile.

Töö empiiriline osa analüü
sis kirjanduslikke tekste, kus 
kõneldakse nõukogude Eesti 
ja Saksa Demokraatliku Vaba
riigi noorukite elust aastatel 
1960-1980. Analüüsi tulemu
sel oli Liimetsa sõnul võima
lik luua noorte elufiktsioonid, 
milles osutus läbivaks tähen- 
dusnihkelisust väljendavaks 
fenomeniks pidetus.

«Pidetus kui mitme kirjan-

konniti (humaniora, socialia, 
realia et naturalia, medicind), 
igas valdkonnas igal aastal 
kahele õppejõule. «Kuna 8 
õppejõudu on väga väike hulk 
kogu õppejõuskonnast, siis 
on plaanis avalikustada 4x10 
väga head hinnangud saanud 
õppejõudude nimed UTs ja 
TÜ kodulehel,» selgitas prof 
Lehtsaar.

Auhinnad (nii rahalised kui 
mitterahalised) annab kätte 
õppeaasta avaaktusel (tead
miste päeval) üliõpilasesin
duse esimees, esimest korda
2006. aastal.

toetada ja nõustada ärialast 
tegevust, teha vastavaid 
teadusuuringuid. Seda kõike 
koostöös nii ülikooli sees kui 
ka Tartu, Lõuna-Eesti ja üldse 
kogu Eesti ettevõtlusega, aga 
rahvusvahelises ulatuseski. 
Just mitmete siseriiklike ja 
europrojektide käivitamine on 
andnud esialgu keskuse tege
vusele finantsaluse,» selgitas 
prof Sepp. Dekaani sõnul ku
juneb üheks olulisemaks üles
andeks ka majandusõpetuse 
parem seostamine praktilise 
ettevõtlusega, näiteks üliõpi
lastele praktikavõimaluste loo
misega ning samas ettevõtetele 
konsultatsiooni- ja arendustee- 
nuste pakkumisega.

luule üliõpilased. Heret Ma
sing räägib ajast kirjanduses 
Sten Nadolny äsja eesti keeles 
ilmunud romaani «Aegluse 
avastamine» põhjal, Lembi 
Loigu naismaalikunstniku 
autobiograafiast Margaret 
Atwoodi põhjal, Igor Kotjuh 
eesti-vene kirjanduse välja
kutsetest, Triin Ploom Ervin 
Õunapuust ja eesti gootikast, 
Kadi Põdersalu autorist kui 
saekaatrist Toomas Vindi na
jal ning Sigrid Int unustatud 
naiskirjanikust Marta Silla
otsast.

TÜ Raamatukogu ees toi
muvad traditsiooniline Utlib 
Market ja mitmed raamatu- 
esitlused.

Raamatukogus on avatud 
mitu näitust ning teist aastat 
toimuvad ka ekskursioonid 
raamatukogu kinnistesse 
fondidesse.

Festivali peakorraldajad 
on TÜ Raamatukogu ja Eesti 
Kirjanduse Selts.

dusliku põlvkonna olemis- 
karakteristik iseloomustab 
eelkõige inimesi, kel puudub 
nn oma-kultuuriruum,» selgi
tas Liimets.

Doktoritööd juhendas prof 
Krista Vogelberg, oponeeris 
ped-knd emeriitprof Jüri Orn 
TLÜst.

Reet Liimetsale anti filosoo
fiadoktori kraad.

A nn e K ull
süstemaatilise usuteaduse 
dotsent

22.-23 . aprillini toimus 
Põltsamaal teaduse ja re
ligiooni kolleegiumi II ke
vadkool «Loodus, kultuur, 
kujutlusvõime».

Teaduse ja religiooni kollee
giumi tegevuse üks eesmärke 
on ebastabiilsuse esilekutsu
mine ehk rutiinist välja astu
mine ning oma asjatundlik
kuse piiride kompamine. Nii 
religioonid kui ka teaduslikud 
lähenemised püüavad oma 
vahendite ja meetodite abil 
liikuda maailma kogemisest 
selle tõlgendamiseni.

Selles mõttes ei ole teoloo
gia midagi eksootilist, vaid 
pigem solidaarne kõigi teiste 
tõlgendajate ja tähenduse 
otsijatega.

Usuteaduskonna kevad
koolis tõstatasid ettekandjad 
küsimusi, mis pakuvad mõtle
misainet ka tulevikus.

Mõisted ei anna end kätte

Toomas Trapido Eestimaa 
Looduse Fondist tutvustas 
evolutsiooniteooriast lähtu
des uusi mõtteid ja lugusid. 
Kõlama jäi väide: inimene 
on üleminekuliik, mis peab 
otsustama, kas käia alla või 
muutuda tunduvalt paremaks 
läbirääkijaks kogu ülejäänud 
loodusega.

Oma loo otsimisel võib appi 
võtta nt kreeka-ameerika 
teadlase Elisabeth Sahtourise 
loo.

Füüsika instituudi era
korraline teadur Laur Järv 
kõneles mõtteeksperimenti- 
dest füüsikas. Albert Einstein 
on öelnud, et kujutlusvõime 
on tähtsam kui teadmine ja 
Thomas Kuhngi täheldas, et 
teadusrevolutsionäärid on 
kõik olnud mõtteeksperimen- 
tide meistrid. Teadmised on 
piiratud, aga kujutlusvõime 
hõlmab tervet maailma. Ent 
millises vahekorras on tege
lik, võimalik, kujuteldav -  kui 
osa tegelikkusestki on kujutel
damatu?

Loodusemees Hendrik 
Relve laulis, luges kirjutatut 
ja näitas pilte loodusest ning 
kõneles oma põhimõtetest 
looduse (mille sisse kuulub ka 
(laulev) inimene) represen
teerimisel.

Kirjanik Jaan Kaplinski 
osutas asjaolule, et tavakeele 
mõisteid, nagu kultuur, loo
dus jt ei saagi defineerida. 
Defineerimine on alati piiri 
tõmbamine. Aga tegelikku 
maailma iseloomustab teatud 
kavalus, mis ei luba kõigest 
aru saada. Me pole mitte 
määratud kuhugi jõudma, 
vaid kestma ja meie püsimine 
toimub juhuslikkuse tantsu
sammude järgi.

Doktorant Meelis Friedent- 
hal arutles looduse mõiste üle 
ja püstitas küsimuse, kuidas 
me piiritleme kohalolu näiteks 
mõistete looduslik ja kunstlik 
abil. Kuid nii nagu ka «asjad» 
ei anna end lõpuni kätte, nii 
ka sõnad ja sümbolid. Selli
selt inimene muudkui asjatab

ning püüab oma kujutlusi kui
dagi teistega jagada.

Kirjanik Hasso Krull kõne
les loomisest Eesti rahva mee
les kolme eesti keelest pärit 
näite abil ja otsis paralleele 
rahvusvahelise triksteri tra
ditsiooniga Eesti pärimuses. 
Meie sõna «loomine» ei vasta 
tähendusväljadelt ladina- 
kreeka naturrtle-physi^ele. 
Selle väite kinnituseks esitas 
Krull kolm näidet: kuu loo
mine; tüdruk, kes loodud on 
(just selle poisi jaoks) ning 
Jumal, kes loob maa seest 
rohtu.

Loomine

Kuu loomine viitab alati 
uuele loomisele, sest kuu on 
iga kord «noor». Teine loo
mine viitab aga ka ideaalsele 
sobivusele suhete tervikus -  
kaasa arvatud kosmilised suh
ted. Eestlaste loomise-mõiste 
juurde näib Krulli järgi kuulu
vat ka hea annus autopoiesist 
ehk iseloovust. Pärimuslikus 
kosmoses vajab inimene toi
mimiseks sidet regeneratsioo
ni väega -  ja kui see kuhtub, 
siis inimene kui liik kaob. 
Looduse ja kultuuri vahel on 
triksteri kuju: pooleldi loom, 
pooleldi inimene. See, kes oli 
loomise juures, on seesama, 
kes toob olulised tehnoloo

giad inimesele. Ent trikster 
on kahemõtteline kuju: ta on 
leidlik ja juhm ühtaegu, mis 
päris hästi iseloomustab ka 
meie suhet tehnoloogiaga.

Kujutlusvõimest

Artikli autor kõneles Lääne
maailma mõtlejate katsetest 
leida kohta kujutlusvõimele, 
loodus- ja humanitaarteadus
te metafooridest loodusele 
ja tehnoloogiast kui peeglist, 
mille abil uurida inimese ku
jutlusvõimet.

Usuteaduskonna lektor Ain 
Riistan nentis, et tänapäe
vane inimene ei loe pakse 
raamatuid, vaid harib ennast 
arvutimängude ja popkultuu
ri varal. Näideteks olid arvu
timäng «Civilization III», SF 
autori Iain M. Banksi teosed 
ja kassafilmid, mis kõik ühel 
või teisel moel käsitlevad ini- 
meseksolemise piire ning ka 
eetilise ja kultuurilise relati
vismi probleeme.

Arutelud ettekannete üle 
kestsid varaste hommiku- 
tundideni (vahepeatuseks 
veel Ron Fricke 1992. a filmi 
«Baraka» vaatamine). Ning 
loodetavasti innustas kevad
kool osalejate kujutlusvõimet, 
aga võttis sealjuures kuulda 
ka hoiatusi vastutusest ja 
piiridest.

Kliinikumi konve
rents haiglaravist
13. mail kell 10.30 algab 
Atlantise konverentsikeskuses 
SA TÜ Kliinikumi aastapäeva 
konverents «Kuhu lähed, Eesti 
haiglaravi?».

Konverentsi algul antakse 
kätte kliinikumi preemia.

I sessioonil käsitletakse 
Eesti haiglaravi eri haiglata- 
sanditelt vaadatuna.

II sessioonil räägitakse 
haiglaravi arengust, personali 
nappusest, Eesti tervishoiu 
probleemidest ja lahendustest 
läbi aegade. Tartu Arstide 
Liidu poolt on ettekanne «Kes 
vastutab?». Pärast ettekan
deid toimub diskussioon.

Info: tel 731 9401, kristi.tael 
@kliinikum.ee.

Näitus kaunim atest 
raam atutest
3.-17. maini on TÜ Raamatu
kogus näha 2004. a Eesti ja 
Soome kaunimaid raamatuid.

Raamatute hindamisel 
arvestati sisu sobivust kujun
dusega, kujunduse ja illust
ratsioonide taset, materjale 
ja trükitehnilist teostust. Va
litud raamatud ei ole pandud 
pingeritta, kõik 25 on ühe
väärsed. Eraldi valiti 5 kauni
mat lasteraamatut.

Tulemused: www.nlib.ee/136.

EKA köitenäitus  
raamatukogus
2. maist 12. juunini on TÜ 
Raamatukogus avatud Eesti 
Kunstiakadeemia nahakunsti 
osakonna köitenäitus «Meie 
parimad».

Näitus koosneb köitjate 
poolt valitud raamatutest, 
mis on seotud nende isiklike 
mälestustega ja subjektiivse 
valikuga.

Näituse koostaja Jaana Päe
va sõnul võib raamat muuta 
lugeja arusaamu, eelistusi, 
tulevikuplaane, kinnitada 
teadaolevat või seda ümber 
lükata. «Nii pildi- kui juturaa
matutes on mõjujõudu.»

Spetsiaalselt selle näituse 
jaoks valminud tööd tegid na
hakunsti osakonna õppejõud, 
meistrid, üliõpilased, magist
randid ja värsked vilistlased.

Põhjamaade 
luulefestival Tartus
Täna kell 14-16 toimub keel
temajas (Ülikooli 17) Põhja
maade luulefestivali üritus 
«Keelte kaja II».

Luulet loevad Eva 
Runefelt, Indrek Hirv, Mette 
Moestrup, Tone Hodnebo, 
Vigdis Grimsdöttir, Töroddur 
Poulsen, Lauri Sommer.

Kell 18-20 toimub Tartu 
Raekojas «Õhtune ekspress», 
kus esinevad Jüri Talvet, Ju
han Maiste, Indrek Hirv, Met
te Moestrup, Tone Hodnebo, 
Saila Susiluoto, Eva Runefelt, 
Vigdis Grimsdöttir, Töroddur 
Poulsen, Valts Ernštreits.

Põhjamaade luulefestival 
toimub Eestis juba viiendat 
korda. 5.-7. maini esinetakse 
Tallinnas, Tartus ja Kohtla- 
Järvel.

Festivali programm: www. 
norden.ee/poetry/2005.

K O N V E R E N T S  « E S I M E S E D  S A M M U D  L U G E M I S E  T E E L »

Haridusteaduskond korraldab 13. mail kell 10 TÜ Õpetajate Seminari aulas (Salme la) konve
rentsi «Esimesed sammud lugemise teel».
Teemad: lugema õpetamine, uued aabitsad, aabitsatekst.
Konverentsi lõpus Eesti Draamateatrilt etendus <Aabitsa kukk» (Andrus Kivirähk), näitleja T. Oja. 
Saab vaadata näitust «Eesti aabits läbi aegade» ning osta uudiskirjandust. Osalema oodatakse 
lasteaiaõpetajaid, klassiõpetajaid, eripedagooge, logopeede -  kõiki, kes lastele lugemise tarkust 
õpetavad.
Konverentsist ja teatrietendusest osavõtt registreerunuile tasuta. Registreerumine 10. maini tel 
734 3617 või anne.raam@ut.ee.

Ettevõtluskeskus

Festival Prima Vista

Reet Liimets doktoriks

http://www.nlib.ee/136
mailto:anne.raam@ut.ee
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Katrin Lendok 50
Katrin Lendoki ainuke töökoht 
on olnud pärast ülikooli aja
kirjanduse eriharu lõpetamist 
1979. aastal ülikool. Ja kogu
aeg ajakirjandust õpetajate 
hulgas, ühtekokku juba üle 
25 aasta. Praegu õppekor
ralduse spetsialistina töötav 
Katrin tähendab osakonna 
jaoks märksõnu «püsimine» ja 
«mäletamine».

Palju õnne ja veel kaua meie 
seas püsimist ning mäletamist!

Kolleegid ajakirjanduse 
ja kommunikatsiooni 

osakonnast ja UTst

Kuidas õpetada ja 
õppida Euroopa Liitu?
S iir i M a im e ts
Euroopa kolledži 
koordinaator

Täna hommikupoolikul al
gas Domus Dorpatensise 
majas Euroopa päevale 
pühendatud arutelu «Kuidas 
õpetada ja õppida Euroopa 
Liitu?».

Euroopa kolledži korral
dataval arutelul osalevad 
ELi-alast haridust pakkuvate 
kõrgkoolide, koolituskeskuste 
ja  ELi temaatikaga seotud or
ganisatsioonide esindajad.

Ettekande peavad Riina- 
Ruth Kionka välisministeeriu
mist, Aivar Roop Hansapan
gast, Eve Päärendson Eesti 
Tööandjate Keskliidust, Piret 
Ehin TÜst jt.

Arutelul otsitakse vastuseid 
küsimustele, kuidas peaksime 
õpetama Euroopa Liitu, et 
täita ühiskonna ootusi, kas 
ja kuidas suudavad meie ha
ridusasutused vastata tööturu

ootustele, milliseid ELi-ala- 
seid teadmisi vajavad tuden
gid ja täiskasvanud õppijad ja 
kuidas õpetada Euroopa Liitu 
nii, et oleks huvitav nii õppija
tel kui õpetajatel.

Euroopa Liidu alased 
teadmised on muutunud 
hädavajalikuks kõigile riigi
ametnikele ja paljudele era
sektori töötajatele. «Vastavalt 
ülikooliseadusele on kõrgha
ridus teaduslikule käsitlusele 
põhinev haridus. ELi temaati
ka on aga tihti kantud päeva
poliitikast ning akadeemilised 
käsitlused jäävad tagaplaa
nile. Tahame teadvustada 
ELi õpetamisega seonduvaid 
probleeme, mis väljenduvad 
ennekõike informatsiooni 
edastamise ja akadeemilise 
analüüsioskuse arendamise 
vahelistes vastuoludes,» ütles 
Euroopa kolledži asedirektor 
Katrin Olenko.

Üks ürituse eesmärke on ka 
parema koostöö kavandamine.

Kaks uut näitust 
ajaloo muuseumis
Urmet Paloveer
ajaloo muuseumi projektijuht

10. mail kell 15 avatakse 
muuseumi valges saalis 
Rootsi fotograafi Edvard 
Koinbergi fotonäitus «Ar
mastuse herbaarium» ning 
Viivi Aaviku isikunäitus «Aja 
lühilugu».

Edvard Koinberg on oma 
loominguks inspiratsiooni 
saanud Carl von Linne teoo
riatest. Taimefotodest koos
nev näitus jõuab Tartusse 
Rootsi suursaatkonna vahen
dusel ning jääb avatuks 4. 
septembrini.

Viivi Aaviku näituse üks osa 
koosneb CD-kujulistest lihvi

tud paekiviplaatidest. Eesti
maa erinevatest geoloogilis- 
test lademetest pärit CD-d on 
sõnumikandjad vanaaegkon
na soojade merede olustikust 
siis, kui fennoskandia kilp 
triivis ekvatoriaalvöötmes, ja 
«mängivad paekivimuusikat» 
ajavahemikus kesk-ordoviit- 
siumist kesk-devonini.

Ekspositsiooni teise osa 
moodustavad raudmeteo- 
riidist ning hõbedast ehte- 
kapslid ja esemed. Kasutatud 
meteoriidikillud pärinevad 
Sihhote-Alini kraatrist Kaug- 
Idas, kust autor nad 1991. 
a ekspeditsioonilt kaasa tõi. 
Näitus jääb avatuks 7. juu
nini.

Õ N N I T L E M E
65

Vaike Uibopuu, TÜ Akadeemili
se Naiskoori dirigent -  11. mai

45

Meeme Utt, erakorraline 
vanemteadur -  8. mai

40

Tiia Ein, sekretär -  10. mai 

35

Virge Lell, varahoidja -  12. mai

30

Ivari Kaljurand, teadur -  6. 
mai
Inga Jüriado, teadur -  7. mai 

25

Triin Pomerants, laborant -  
9. mai
Priit Salumaa, IT spetsialist -  
11. mai
Triin Koch, TÜ Kammerkoori 
dirigent -  13. mai

UNIVERSITAS
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680,514 2300 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

TÜ võrkpallinaiskond 
võitis Euroopa ülikoole
V a lev  R e id o lf
võistkondade mänedžer, 
EPMÜ metsandus- ja 
maaehitusinstituudi dots

Aprillikuu viimasel nädalal 
osalesid Eesti üliõpilasvõrk- 
pallurid Pariisis kolmandat 
korda Euroopa ülikoolide 
«Turnoi des 5 Ballons» tur
niiril.

Eestit esindasid TÜ võrk- 
pallinaiskond ja EPMÜ kaks 
võrkpailimeeskonda. Kui eel
misel aastal jõudis finaali ja 
tuli Pariisist karikaga tagasi 
EPMÜ SK võrkpallimeeskond, 
siis tänavu sai sellega hak
kama TÜ naiskond ehk Eesti 
kõrgkoolide 2004. a meister- 
naiskond.

Naiskonna treeneri Andres 
Toode juhendamisel jõuti 
finaali ja karikavõiduni (st 
esikohale) mängugi kaotama
ta. Kõige raskemini tuli võit 
Ljubljana Ülikooli naiskonna 
üle, kus 0:2 kaotusseisust 
jõuti 3:2 võiduni. Finaalivas- 
taseks oli aga oma alagrupi 
teine naiskond -  Maribori 
Ülikool (taas Sloveenia), keda 
võideti teist korda 3:1.

Võidukas naiskonnas
mängisid: Raili Sepp (kapten), 
Aiki Lai, Aigi Ermel, Kristiina

Nielander, Helina Klaassen, 
Liina Uibopuu, Kristi Vink ja 
Maret Saat.

Sama naiskond esindab 
Eesti kõrgkoole ka juuni lõpus 
ja juuli alguses Tallinnas 
toimuval Euroopa ülikoolide 
võrkpallimeistrivõistluste!.

EPMÜ SK esimene mees
kond võitis oma alagrupi ja 
pääses finaalturniirile. Kok
kuvõttes jäädi jagama 5.-8. 
kohta. Teise meeskonna moo
dustasid ainult EPMÜ esimese 
kursuse üliõpilased. Nende 
alagrupp oli ühtlaselt tugev 
ning noortel mängumeestel 
ei õnnestunud finaalturniiri
le jõuda, aga kogemusi saadi 
küllaga.

Võistkondi oli 18 riigi 28 
ülikoolist.

Peale võistluste tutvusid 
üliõpilased ka õhtuse Praha ja 
Pariisiga ning viibisid veel ter
ve päeva Pariisis ja Berliinis.

Üliõpilaste nimel tänan toe
tajaid: ASi City Renault, Tartu 
linna ja maakonda, Tartu 
Ülikooli ASK-d, EPMÜ SK-d, 
EPMÜ teaduskondi ja ameti
ühingut, ASi Tartu Õlletehas 
ja OÜd Plaines, kes varustasid 
meid spordijookidega. Sõitu 
aitasid korraldada Baltic 
Tours ja AS Guidotrans.

K O N V E R E N T S

«Kommunikatsioon ja  koostöö 
südame-veresoonkonna 
haiguste ennetamisel»

10. juunil

Tervise Arengu Instituut ja Eesti Haigekassa koos Maailma 
Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbürooga korralda
vad Radisson SAS hotellis aastakonverentsi «Kommunikat
sioon ja koostöö südame-veresoonkonna haiguste enneta
misel».
Peale tervishoiutöötajate, pedagoogide, kohalike sotsiaal
töötajate jt oodatakse osalema ka tudengeid.
Konverentsil antakse ülevaade sotsiaalse kommunikatsiooni 
rollist kui töövahendist ja võimalusest edukaks koostööks 
südame-veresoonkonna haiguste ennetamise elluviimisel pa
rimate näidete varal kogu maailmast. Peetakse ettekandeid 
ja toimuvad töötoad.
Registreeruda aadressil tai@tai.ee (märksõna konverents) 
hiljemalt 31. maiks. Registreerunutele saadetakse nimelised 
kutsed ja ajakava.
Info: www.tai.ee.

K O N K U R S S  

Rahvastiku- ja  perepoliitika uuringud
Rahvastikuministri büroo kuulutas välja üliõpilaste 2004/ 
2005. õa rahvastiku-ja perepoliitika uuringute konkursi. 
Soovituslikud teemad:

• «Keskmise eluea pikendamise võimalused Eestis»
• «Sündimuse kasvu subjektiivsed ja objektiivsed eeldused»
• «Perepoliitika meetmed maailma riikides»
• «Isa roll laste kasvatamisel»
• «Lastepäevahoiu alternatiivsed võimalused Eestis ja mujal»
• «Immigratsiooni õiguslik regulatsioon Ameerika Ühend

riikides, Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmesriiki
des» ning «Eesti immigratsioonipoliitika perspektiivid»

• «Kasupered ja lapsendamine maailma riikides»

Osalema oodatakse Eesti ülikoolide bakalaureuse- ja ma
gistriõppe üliõpilasi. Teemadega haakuvad lõputööd saata 
rahvastikuministri büroosse aadressil Rahukohtu 3, 15161 
Tallinn 1. juuniks.
Tulemused tehakse teatavaks juuni lõpuks.
Parimaid tööd esitletakse rahalise ergutusega (auhinnafond 
30 000 krooni) ning tööde tulemusi esitletakse avalikkusele. 
Järgmisel õppeaastal kuulutatakse välja kolm rahvastiku- ja 
perepoliitika uuringute stipendiumi.
Info: Erika Vähtmäe, tel 693 5709.

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

10. mai kl 11 algab ph aud 139 eesti keele õppetooli süntak- 
siseminar “Tegumood ja lausestruktuuri diateetilised kujun
dused (eriti eesti keeles)”.
Seminar keskendub diateesile ehk semantiliste rollide ja 
süntaktiliste positsioonide vastavussuhetele lauses.

Info: tel 737 5224, leelo.padari.ee.

Tartu  Ü likool

Tartu Ülikool 
kuulutab välja konkursi

TÜ Pärnu Kolledži direktori
ametikoha täitmiseks alates 1. juulist 2005 kuni 30. juuni 
2009.

Eeldused:
• Eesti vabariigi doktorikraad (või sellega võrdsustatud 

teaduskraad),
• teadustöö ja õppetöö kogemus,
• juhtimiskogemus.

Konkursist osavõtuks esitada personaliosakonda (Jakobi 4, 
Tartu 51014) 30. maiks:

• avaldus rektori nimele,
• vormikohane curriculum vitae,
• teadustööde nimekiri (ülikoolis kehtestatud vormi ko

haselt),
• haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi ärakiri,
• visioon TÜ Pärnu Kolledži arengust (kuni 3 lk),
• konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud ma

terjalid.
Täpsem teave akadeemiliselt sekretärilt tel 737 5605.

TÜ Õigusinstituut võtab Tallinnasse tööle

õppekorralduse spetsialisti,
kelle ülesanne on tagada õigusinstituudi õppe- ja teadus
töö edukas toimimine.

Edukal kandidaadil on:
• kesk(eri)- või kõrgharidus,
• erialase töö kogemus (vähemalt aasta) või vastav 

väljaõpe,
• analüüsi- ja algatusvõime,
• väga hea eesti keele oskus,
• vähemalt ühe võõrkeele hea oskus,
• hea arvutioskus (andme-ja tekstitöötlus),
• planeerimisoskus ja oskus iseseisvalt töötada.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga aval
dus ja elulookirjeldus hiljemalt 20. maiks e-postiga 
lawinst@lawinst.ee või paberil aadressil Kaarli pst 3, 
10119 Tallinn.

Täpsem teave: tel 627 1897.

KAITSM ISED
16. mail kaitsevad geograafia 
instituudis Vanemuise 46-327 
magistritöid:
kl 10 Hando Hain maastiku- 
ökoloogia ja keskkonnakaitse 
erialal «Metsasertifitseerimise 
sotsiaalsed, ökoloogilised ja 
majanduslikud mõjud FSC ser
tifikaati omava Eesti Riigimetsa 
Majandamise Keskuse näitel». 
Juhendaja vanemteadur Rein 
Ahas. Oponent Rainer Kuuba, MSc; 
kl 11.30 Elar Põldvere keskkon
natehnoloogia erialal «Hübriidse 
tehismärgalapuhasti efektiivsu
se analüüs Kodijärve puhasti 
näitel». Juhendaja prof Ülo 
Mander. Oponent teadur lvika 
Ostonen.

16. mail kl 16 kaitseb Kaari 
Antzon Ülikooli 17-103 germaa- 
ni-romaani filoloogia osakonna 
magistritööd «Lingvistilised 
meetodid kirjanduslike tekstide 
uurimisel: tagasivaade 1960 - 
1980. aastate suundadele». Ju
hendaja prof Karl Lepa. Oponent 
dots Anne Arold.

19. mail kl 13.15 kaitseb Lossi 3- 
406 Simo Runnel magistritööd 
ajaloos «Itaalia fašism Eesti päe
valehtedes aastatel 1919-1940». 
Juhendaja prof Eero Medijainen. 
Oponent prof Andres Kase
kamp.

20. mail kl 14.15 kaitseb Riia 23- 
217 Eve Vedler doktoritööd ge
neetikas «2,4-diklorofenoksüat- 
setaadi lagundamist tagava 
plasmiidi pEST4011 struktuur». 
Juhendaja prof Ain Heinaru. 
Oponent prof Jan Roelof van 
der Meer (Lausanne'i Ülikool, 
Šveits).

LOENGUD
9. mail kl 18 peab dr Heino Noor 
Tartu Saksa Kultuuri Instituudis 
(Kastani 1) ettekande «Sovetliku 
võidumedali varjus. 9. mai Mosk
vas». Järgneb mõttevahetus.

11. mail kl 16.15 esineb Lossi 3- 
406 Õpetatud Eesti Seltsi koos
olekul Merike Ristikivi ettekan
dega «Ladina keel tänapäeva 
juriidilises kirjanduses».

16. mail kl 18 esineb Tartu Saksa 
Kultuuri Instituudis dots Enn 
Küng ettekandega «Narva kui 
kaubalinn väljaspool hansat».

KURSUSED
10.-12. maini peab etnoloogia 
õppetoolis loenguid Bulgaaria 
Teaduste Akadeemia Etnog
raafia Instituudi teadur prof 
dr Milena Benovska-Sabkova 
teemal «From Friendship till 
Corruption: the Clientelism 
in Southeastern Europe» 
(FLAJ.04.111), 1 AP. Ühelt poolt 
käsitletakse klientelismi Vahe
meremaade ühiskondades, tei
salt vaadeldakse klientelismi ja 
sotsialistliku süsteemi suhteid. 
Info: tel 737 5654, reet.ruusmann 
@ut.ee.

KONTSERT

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

13. mail kl 19 hooaja lõppkont
sert. Kavas Honeggeri dramaa
tiline oratoorium «Jeanne d ’Arc 
tuleriidal» (näitlejad Mirtel Pohla, 
Hannes Kaljujärv, Gert Raudsep, 
Jaak Prints, solistid Alla Popova 
(sopran), Julia Semjonova (sop
ran), Valentina Kremen (metso
sopran), Jan Oja (tenor) ja Aare 
Saal (bariton) ning Tartu Poiste
koor (Annelii Traks, Undel Kokk), 
Tartu Noortekoor (Kadri ja Riho 
Leppoja), Vanemuise ooperikoor 
(P.Talts) ja sümfooniaorkester. 
Dirigent Anu Tali, lavastaja Jaak 
Prints.
Pilet 120 ja 80 kr.

TÜ AULAS
6. mail kl 18 Soome meeskoori 
Tikkurila Laulajat ja puhkpillior
kestri Forte kontsert.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:tai@tai.ee
http://www.tai.ee
mailto:lawinst@lawinst.ee
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Teadus- ja  
arendustegevuse 
valdkondlikud 
programmid
LK 2-3

Kuuskümmend aastat silmailu

1995. a 5. m ai U T  teatas, 
et ülikooli ajaleht on T Ü  
arvutivõrgus n ing ka a s 
töid saah esm akordselt 
meiliga saata.

U U D I S E D

Seminar
puidusektorist
19. mail kell 11 algab EPMÜ 
aulas sektoriaalseminar «Üli
koolid ja ettevõtjad -  koostöö 
puidusektoris».

Seminari avab EPMÜ tea
dusprorektor Andres Koppel.

J Ettekannetes käsitletakse 
lehtpuusektori arengupers
pektiive Eestis jm. TÜ tead
lastest peab ettekande «Eesti 
puidusektori konkurentsivõi
me» prof Urmas Varblane.

Seminari korraldab EPMÜ 
koostöös TÜ Tehnoloogia
instituudiga projekti Tartu 
SPINNO-2 raames. Seminar

M a a rja  V ärv
ajakirjanduse ja 
suhtekorralduse 1. a 
üliõpilane

Tartu Ülikooli rahvakunsti- 
ansambel (TÜ RKA) on jõud
nud auväärsesse ikka -  sel 
aastal täitub kuuskümmend 
aastat.

Julgen arvata, et see ei jää 
neil sugugi mitte viimaseks 
juubeliks, vaid pigem tuleb 
aastaid üha juurde. TÜ RKA 
pole pelgalt nimetus, selle 
koosseisu kuuluvad üliõpi
laste ja vilistlaste segarühm, 
neidude rühm ning ka rahva- 
muusikaorkester -  kokku ligi 
70 liiget.

Teine pere

Uurisin iga rühma ühelt ini
meselt, mida rahvatants talle

M a ilin  A asm äe
TÜÜE teabevaldkonna 
spetsialist

Üliõpilasesindust käis vali
mas 987 tudengit, valimis
aktiivsus oli 5,54%.

Kõige aktiivsem oli sotsiaal
teaduskond 157 häälega, kõi
ge vähem aktiivsem kehakul
tuuriteaduskond 14 häälega.

Kolledžitest oli valijaid kõige 
rohkem Pärnus -  25. Järgnesid 
õigusinstituut 24, Narva kol
ledž 14 ja Türi kolledž 7 vali
jaga. Valijatele auhinnaks välja 
pandud kolm 500-kroonist 
söögikoha kinkekaarti võitsid 
Katriina Tsursin, Krister Tamm 
ja Elise Saarna.

Üliõpilasesindusse kuulu
vad Kristi Lont (US), Kadri 
Bussov ja Andres Toompere 
(OI), Minna Mero, Merike 
Rahkema ja Piret Männik 
(AR), Rivo Bernotas ja Helina 
Riimann (FL), Laura Sedman,

J U U B E L I K O N T S E R T

14. mail kell 17 Sadama- 
teatris.

14. mail kl 20 jätkub pidu Üli
õpilasmajas.

Piletid tund enne algust 
kohapeal.

annab. Naisrühma tantsija 
Hanna Hõrak oli arvamusel, 
et rahvatants annab hea 
rühi. Segarühma liige Reet 
Klettenberg seletas natuke 
pikemalt: «Rahvatants annab 
juurde kõvasti võhma, aren
dab keha ja vaimu koostööd, 
sest tantsijal peab olema ka 
hea pea». Samuti mainivad 
mõlemad ära hea seltskonna, 
Klettenberg nimetab rühma- 
kaaslasi isegi oma teiseks 
pereks. Vilistlasrühma tant-

Kairit Pohla ja Steve Nuter- 
Tammin (BG), Astrid Vald
mann (FK), Lagle Naaris ja 
Keit Fomotškin (HT), Roman 
Kohtov (KK), Meelis Sikk 
(HT), Nele Valkenklau, Uku 
Lember ja Maarika Muuga 
(MJ), Mikk Põdra ja Krista 
Üts (MT), Hannes Klaas, 
Priit Lomp, Lauri Luht ja Jana 
Elken (SO), Pirjo Pall (Pärnu 
kolledž), Liina Sepp (Türi kol
ledž), Diana Arhipova (Narva 
kolledž) ja Kaido Piho (õigus
instituut) ning Robert Raud
saar ja Riho Pärn (FL).

Valimistoimkonna proto
koll: www.tyye.ee.

sija Aivar Ehrenberg aga on 
seda meelt, et rahvatants on 
omamoodi salahobi: «Selline 
poolvabamüürlaste organisat
sioon».

Algus

Rahvatantsuga on ülikoolis 
tegeldud juba 1945. aastast. 
Lihtne rahvatantsurühm kas
vas aga ansambli mõõtmetes
se Helju Mikkeli käe all, kes 
alustas rühmaga tööd 1953. 
aastal, kui ühinesid ülikooli 
ja Tartu Õpetajate Instituudi 
rahvatantsurühmad. Ansamb
li avakontserdil 1955. aastal 
esinesid lisaks sega- ja nais- 
rühmale ka rahvamuusikaor- 
kester ja lauljad.

R a h v a k u n s t i a n s a m b e l  
hoiab vanu traditsioone siiani 
elus -  langevate lehtede õhtu 
ehk uute liikmete vastuvõtt,

10. mail andis rektor Jaak 
Aaviksoo Tallinna Tehnika
ülikooli rektori kohusetäitja
le prof Andres Keevallikule 
üle avaliku kirja.

Signe Kivi kunstiülikooli 
rektoriks pühitsemise üritusel 
üle antud kirjas kutsub Aavik
soo Keevallikut tagasi võtma

4. mail tegid Tallinna Ülikooli 
rektor Mati Heidmets, Viljan
di Kultuuriakadeemia rektor 
Anzori Barkalaja, Eesti 
Humanitaarinstituudi rektor 
Tõnu Viik ja Ajaloo Instituudi 
direktor Priit Raudkivi ühis
avalduse.

Ühisavalduses märgitakse, 
et Viljandi Kultuuriakadeemia 
on pidanud poolteist aastat 
läbirääkimisi Tallinna Ülikoo-

haljaoksa õhtu ehk jõulupidu, 
karikakrapäev ehk ülikooli 
lõpetavate liikmete suurde 
ellu saatmine jne. Karikakra- 
päeval käiakse tavaliselt külas 
ka Helju Mikkelil.

Kaua veel tantsitakse? 
Nii Hõrak, Klettenberg kui 
Ehrenberg andsid ühese vas
tuse -  nii kaua, kuni jalad 
kannavad. «Olen aru saanud, 
et rahvatants on minu jaoks 
elu üks paremaid leide ja 
õigemaid otsuseid ning ilma 
selleta enam ei saa,» ütles 
Reet Klettenberg.

Juubelikontsert

Küsisin eespool mainitud 
tantsijailt ka põhjust, miks 
peaks tulema juubelikontser
dile. Klettenberg: «Tõeline 
rahvatantsusõber lihtsalt ei 
jäta seda üritust vahele, sest

avalikult TÜ vastu esitatud 
süüdistusi. Riigikogu Euroopa 
asjade komisjoni korraldatud 
valge saali foorumil kõneldes 
viitas Keevallik muu hulgas ka 
haridus- ja teadusministeeriu- 
mi ülikoolide ebavõrdsele ja 
korruptiivsele kohtlemisele.

Rektor Aaviksoo palus kas

li algatajatega võimaliku liitu
mise üle Tallinna Ülikooliga.

Tõdetakse, et liitumine 
tooks kaasa ka mitmeid prob
leeme, sh kunstide õppesuuna 
akadeemilise ja rakenduskõrg- 
haridusliku õppe ühitamiseks 
ning ühisõppe korraldami
seks. «Arvestades ka asjaolu, 
et Viljandi kuulub ajalooliselt 
Lõuna-Eesti regiooni, pea
vad algatajad põhjendatuks

iga kontsert annab tõelise 
energialaengu nii tantsijate
le kui ka pealtvaatajatele». 
Hõraki meelest peaks juba 
see olema piisav põhjus, et 
laval on kõik TÜ RKA rühmad 
ning nad tantsivad palju 
ilusaid ja huvitavaid tantse. 
Ja mitte kõik tantsud ei ole 
eesti omad. «Tasub ikka tulla, 
äkki kohtate üllatuseks laval 
mõnda tuttavat. Järsku näete 
arsti või õpetajat uues rollis 
ja teise nurga alt,» seletas 
Ehrenberg.

Nii et kohtume homme kell 
17 Tartu Sadamateatris, kui 
Tartu Ülikooli rahvakunsti
ansambel tähistab 60. ning 
vilistlasrühm 10. tegevus
aastat.

Oma silm on kuningas, see
ga tulge ja veenduge, tantsu- 
ilu ei ole kuhugi kadunud!

tõendada esitatud süüdistusi 
või võtta tagasi oma sõnad. 
Eilses Postimehes ilmunud ava
likus vastuses viitab Keevallik 
sellele, et tekkinud arusaa
matuse sisu on tegelikult ha
ridus- ja teadusministeeriumi 
valikukomisjoni ebakorrektses 
tegevuses ning otsustes.

Viljandi Kultuuriakadeemia 
liitumisläbirääkimiste lõpeta
mist,» märgitakse ühisaval
duses. Samas peetakse vajali
kuks koostöö jätkumist.

6. mail toetasid Viljandi 
Kultuuriakadeemia nõukogu 
ja nõunike kogu ühehäälselt 
liitumisläbirääkimiste alus
tamist Tartu Ülikooliga ning 
volitasid juhtkonda astuma 
vajalikke samme.

on tasuta.
Registreeruda 16. maiks 

www.tuit.ut.ee, info tel 731 
3035, teet.kalmus@eau.ee.

Õigusinstituudile 
460 kg kirjandust
11. mail andsid Rotary Inter
national piirkonna nr 1870 
esindajad Saksamaalt õigusins
tituudile üle raamatuannetuse.

Annetatud raamatute arv 
küünib 400ni ja selle kogu
väärtus on ligi 20 tuhat eurot. 
TÜ Õigusinstituudi direktori 
abi Taimi Villemsoo sõnul 
sisaldab annetus uuemat 
õigusalast õppe- ja teatmekir
jandust eelkõige Euroopa ja 
rahvusvahelise õiguse alalt.

Rotary International poolt 
andis annetuse üle Günther 
von Steinaeker.

Ülikool tunnustab
TÜ suure medali pälvis 65. 
sünnipäeval väljapaistva töö 
eest TÜ Akadeemilise Nais
koori arendamisel peadirigent 
Vaike Uibopuu.

TÜ väikese medali ja tänu
kirjaga autasustati pikaajalise 
ning kohusetundliku õppe- ja 
teadustöö eest anatoomia 
instituudi assistenti Eleonora 
Rajaveed.

OA/L/WE-KÜ S I T L U S

Kas oled ülikooli 
sõrmuse valikuga rahul?

Vastajaid: 649

Uus küsimus:
Kas oled motiveeritud 

astuma magistrantuuri? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

Tartu Ülikooli• •

Uliõpilasesindus valitud
Rektorite Jaak Aaviksoo ja
Andres Keevalliku avalik kirjavahetus

Viljandi Kultuuriakadeemia 
võimalik liitumine TÜga

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.tyye.ee
http://www.tuit.ut.ee
mailto:teet.kalmus@eau.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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HumanioraTeadus- ja arendustegevuse 
valdkondlikud programmid

V A L D K O N D A D E  A R E N D U S

Teadusvaldkondliku koos
töö tulemusena on valminud 
teadus- ja arendustegevuse 
valdkondlikud programmid 
aastateks 2005-2015.

Kaasajal nõuab ülikoolihari
duse ja -teaduse ning arendus
tegevuse edukas toimimine 
palju rohkem kompleksset ja 
interdistsiplinaarset lähene
mist kui seda võimaldavad 
meie ajaloolistel põhjustel kil
lustunud struktuurid. Sellest 
tulenevalt tegi ülikooli nõuko
gu koos ülikooli arengukava 
A2008 kinnitamisega otsuse 
nelja valdkondliku komisjoni 
Ghumaniora, medicina, realia 
et naturalia, socialia) moo
dustamiseks.

Valdkondlikud komisjonid

Valdkondlike komisjoni
de esmaülesandeks sai TÜ 
teadus- ja arendustegevuse 
valdkondlike programmide 
koostamine.

Komisjonid, mille koosseisu 
kuulub 43 ülikooli akadee
milise pere juhtivat liiget, 
kes esindasid komisjonis ka 
õppe- ja teadusvaldkonda- 
de erisusi, on jõudnud oma 
tööga lõpusirgele. Valminud 
neli valdkondlikku program
mi on kavas esitada ülikooli 
nõukogu 27. mai istungile 
kinnitamiseks.

Valdkondlikud programmid

Valdkondlikud programmid 
määravad teadustöö arengu
suunad kümneks aastaks. Se
nisest enam pööratakse tähe
lepanu teadlaste järelkasvu 
suurendamisele, interdistsip
linaarsusele ning teadustöö 
rakenduslikule küljele.

Rahvusvahelise taseme 
pakkumiseks ja teadmiste-

põhise Eesti suunas arengu 
toetamiseks peab ülikool 
lähikümnendil oluliselt suu
rendama tehtava teadustöö 
mahtu, tõstes samas kvali
teeti. See omakorda nõuab 
teadurite arvu märgatavat 
kasvu. Ülikool peab suuren
dama teadurite arvu peaaegu 
kahekordseks ja doktoriõppe 
väljundit vähemalt kaks ja 
pool korda.

Tõsised jõupingutused

Suure töö tulemusena 
(komisjonid on koos käinud 
29 korral) ning valdkondlike 
komisjonide esimeestest ja 
prorektoritest koosneva stra- 
teegiakomisjoni koordineeri
misel valminud programmid 
on ülesehitatud sisulisele 
integratsioonile nii valdkon
dade sees kui ka valdkondade 
vahel.

Ühiselt kavandatakse välja 
arendada teaduse tippkes- 
kused ja doktorikoolid ning 
vajalik infrastruktuur.

Valdkondlikud programmid 
on ambitsioonikad ja neis 
sisalduvate eesmärkide saa
vutamine nõuab ülikoolipere 
kõigi liikmete tõsiseid jõupin
gutusi. Samas on ühiskonna 
ootused teadus- ja arendus
tegevusele nii Eestis kui 
ka Euroopas suuremad kui 
kunagi varem. Valdkondade 
ennaktempos areng tugineb 
Euroopa Lissaboni strateegia
le ja Eesti riigi valmidusele 
seda strateegiat toetada. See 
tähendab 10 aasta jooksul 
teadus- ja arendustegevuse 
rahastamise ligikaudu kolme
kordset kasvu.

Ainuüksi tõukefondidest 
kavandatakse 2007.-2013. a 
teadus- ja arendustegevuse 
infrastruktuuri programmi 
mahuks 2,1 miljardit krooni 
ehk peaaegu kümme korda 
enam kui programmeerimis- 
perioodil 2004-2006.

Samuti võimaldavad ka
vandatavad organisatsioo
nilised meetmed ressursse

Hum aniora  valdkonnas 
arendatakse välja:

• koostöös socialia valdkon
naga kultuuri- ja kommuni- 
katsiooniteaduste tippkes- 
kus ja doktorikool

• koostöös realia et 
naturalia valdkonnaga kee
leteaduse ja -tehnoloogia 
tippkeskus ja doktorikool

Ruumiline areng on kavan
datud hoonetekompleksi 
Lossi 3-Jakobi 2—Ülikooli 
16 baasil.

M edicina  valdkonnas 
arendatakse välja:

• infektsiooni ja immunoloo- 
gia teaduse tippkeskus

• koostöös realia et 
naturalia valdkonnaga 
biomeditsiini tippkeskus ja 
doktorikool

• koostöös socialia vald
konnaga käitumisteaduste 
doktorikool

• neuroteaduste doktorikool
Ruumiline areng on kavan

datud Maarjamõisa medit- 
siinilinnakusse koostöös 
TÜ Kliinikumiga. Maarja
mõisa teadus- ja tehnoloo- 
gialinnakusse on plaanis 
rajada teaduslaborid. 
Suund on võetud akadee
milise keskuse loomiseks 
Tallinna.

Realia et naturalia valdkon
nas arendatakse välja:

• koostöös medicina vald
konnaga biomeditsiini 
tippkeskus ning biome
ditsiini ja biotehnoloogia 
doktorikool

• informaatika tippkeskus ja 
informaatika doktorikool

• matemaatika tippkeskus

koondada ja efektiivsust tõsta 
ning tervikuna suurendada 
valdkondade tulemuslikkust 
ja rahvusvahelist nähtavust. 
Valdkondlike programmide 
koostamisel on püütud arves
tada ülikooliväliste asutuste 
(EPMÜ, Eesti Biokeskus, Tar-

• tehnoloogia arenduskes
kused geenitehnoloogia, 
keskkonnatehnoloogia, 
keeletehnoloogia (koos
töös humaniora valdkon
naga), meditsiinitehnoloo
gia (koostöös medicina 
valdkonnaga) potentsiaali 
arvestades

• materjaliteaduse ja materja
lide tehnoloogia doktorikool

• ökoloogia ja keskkonna
teaduste doktorikool

• koostöös humaniora vald
konnaga keeleteaduste ja 
-tehnoloogia doktorikool

• koostöös medicina vald
konnaga meditsiinitehno
loogia doktorikool

Ruumiline areng on kavan
datud Maarjamõisa väljale, 
kuhu aastatel 2005-2013 
ehitatakse keemiahoone, 
geneetikakeskus, füüsi
ka- ja materjaliteaduste 
hoone, ökoloogiakeskus ja 
biomeditsiinikeskus.

Socialia  valdkonnas 
arendatakse välja:

• koostöös humaniora vald
konnaga kultuuri- ja kom- 
munikatsiooniteaduste 
tippkeskus

• haridusuuringute tippkes
kus e pedagoogikum, et 
koordineerida haridusalast 
uurimistööd kõigis teadus
kondades

• riigiteaduste uurimiskeskus
• koostöös medicina vald

konnaga käitumise ja tervi- 
seteaduste doktorikool

• riigi-, haridus- ja sotsiaal
teaduste doktorikool

Ruumiline areng on kavan
datud Tiigi 78 ja Salme 
tänava ümbrusesse.

tu Observatoorium) arengut 
ja sellest tekkivat sünergiat. 
Seega plaanid on realistlikud.

Tänan kõiki, kes valdkond
like programmide valmimi
sele kaasa aitasid, ja loodan, 
et ühiselt suudame võetud 
sihtideni jõuda.

K arl
P a ju s a lu
humaniora
valdkondliku
komisjoni
juht
professor

1. Miks on humaniora vald
konna arendamine oluline 
just Tartu Ülikoolis?

Raske on ette kujutada 
Tartu Ülikooli kui rahvus- 
ülikooli ilma väljapaistva 
humanitaarpooleta.

Küsimus ei ole ainult huma- 
nitaarerialade endi arengus. 
Elujõuline ja teistele valdkon
dadele huvipakkuv humaniora 
tähendab sedagi, et meie 
ülikoolis arvutiteadust või 
geneetikat õppival üliõpilasel 
on võimalus saada teistsugust 
haridust kui mõnes kitsa spet
sialiseerumisega instituudis.

Mu isiklik arvamus on, et 
mitmel humaniora alal teiste 
valdkondadega dialoogi pi
damise võime tõstmine annab 
päris käegakatsutava kasu 
kogu ülikoolile.

Objektikeskne lähenemi
ne, mis teaduses on üldiseks 
muutumas, eeldab ka uut 
tüüpi koostööd valdkondade 
vahel.

2. Milline on humaniora 
valdkonna tähtsus Eestis?

Tartu Ülikool on praegu 
Eesti suurim ja olulisim hu
manitaarteaduste uurimise ja 
õpetamise keskus. On alasid, 
mida õpetatakse kõigis õppe- 
astmetes ainult Tartu Üli
koolis.

On aga ju teada seegi, et 
Eesti kõrghariduses on kon
kurents ka humanitaarias 
paaril viimasel aastal järsult 
teravnenud.

Oma koha säilitamine ja tu 
gevdamine nõuab valdkonna 
kui terviku kohanemist uute 
reaaliatega.

3. M issugused on olu lise
mad uued teadussuunad.

Ühelt poolt on arengukavas 
esmatähtsaks peetud n-ö ra
kendusliku väärtusega alasid,

nagu foneetika, laboratoorne 
arheoloogia, rakendusling
vistika.

Teiselt poolt tõstetakse esile 
humaniora traditsiooniliselt 
tähtsaid suundi, nagu teo
reetiline filosoofia või kirjan
dusteooria ja poeetika, mille 
arendamiseks on meil häid 
eeldusi.

4. Kuidas saavutatakse  
teadurite, doktorantide 
ja  välisü liõp ilaste kasv?

Teadurite kasv peab olema 
seotud ikka uute teadus
alade ja -teemadega. Minu 
arust praegune suhtarv, et 
humaniora 241 akadeemilise 
töötaja hulgas on ainult 45 
teadurit, on üsnagi ebaloo
mulik ning teadurite arvu 
suurendamine 70ni aastaks 
2010 ja 90ni aastaks 2015 on 
üsna mõõdukas eesmärk.

Doktorantide arvu kasvu 
(177st 200ni ja 230ni) oleme 
kavandanud ka üsna väikse, 
doktorikoolide käivitamine 
peaks selle tagama. Välisüli
õpilaste arvu püüame suuren
dada eriti kraadiõppes.

5. M illised m uudatused  
hakkavad toim um a juba 
uuest õppeaastast?

Käivitub mitu võõrkeel
set õppekava, tööd alustab 
keeleteaduse ja -tehnoloogia 
doktorikool, luuakse ühis- 
professuur Eesti Keele Insti
tuudiga. Küllap jõuame uue 
koostöötasemeni veel mõne 
partnerasutusega, pingutame 
uute tippkeskuste ettevalmis
tamisel.

Toimub kasvamine, mille 
puhul tähtsaim on kasvu loo
mulik pidevus.

6. M illised probleem id  
ees ootavad?

Neidki võib nimetada mi
tut masti, aga kas sellel on 
praegu mõtet?! Kõigepealt 
tuleb hoiduda enesevähenda- 
misest. Ausalt öeldes ma ei 
näe humaniora arengukavas 
midagi, mis poleks põhi
mõtteliselt saavutatav.

Sellised asjad on sealt juba 
välja võetud.

Ain
H e in a ru
teadus
prorektor
professor
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Socialia
J ü ri A llik
socialia
valdkonna
juht
professor

Sotsiaalteaduste arengu
kava ütleb kohe alguses ära 
valdkonna kaks suurimat 
probleemi ja ülesannet: 
esiteks sotsiaalteaduslike 
uuringute maht ja tase ning 
teiseks sotsiaalteaduste roll 
ja mõju ühiskonnale.

Eestis ja sealhulgas TÜs 
tehtav teaduslik uurimistöö 
on endiselt ohtlikult lähedal 
alakriitilisele massile. Uuri
mistööd tehakse sotsiaal
teaduste eri valdkondades 
küllalt palju, kuid väike osa 
sellest õnnestub töödelda ja 
mõtestada selliselt, et lõpp
tulemus küüniks üle mõne 
rahvusvahelise teadusajakirja 
retsenseerimiskünnise.

Mõnes valdkonnas on vii
mase paari aastaga toimunud 
siiski positiivsed nihked ja tun
nustust väärivad majandus
teadlased (Raul Eamets, Tiiu 
Paas, Jaan Masso jt), kes on 
hakanud avaldama artikleid 
Web of Science’i ajakirjades.

Sotsiaalteaduste «turg»

Paljudes valdkondades ar
vestatav rahvusvaheline väl
jund üldse puudub või on 
minimaalne. Seega on veel 
suur töö ees, et Tartu osakaal 
muutuks muule maailmale 
märgatavaks. Kuigi TÜ an
nab ligi 80% Eesti sotsiaal- 
ja käitumisteaduste alasest 
rahvusvahelist võrdlust välja
kannatavast «toodangust», on 
siiski pikk maa veel minna, et 
haarata endale 0,08% kogu 
maailma sotsiaalteaduste 
«turust». Tahaks loota, et ka
vandatud tegevused lubavad 
liikuda eesmärgi suunas.

Eesti riigi üks eesmärk on 
muuta majandus ja ka riigi 
juhtimine teadmispõhiseks.

Medicina
R a u l-A lla n
K iiv e t
medicina
valdkonna
juht
professor

T eadu s-arend u steg evu se  
peamine eesmärk medicina 
valdkonnas on akadeemilise 
jätkusuutlikkuse tagamine 
biomeditsiini ja kliinilise 
meditsiini valdkonnas ja 
sellega seotud erialadel.

Jätkusuutlikkuse all peetak
se silmas järelkasvu tänastele 
õppejõududele ja teadlastele 
ning intellektuaalse kapitali 
kasvu.

Eesmärgi saavutamiseks 
tuleb koondada tegevus ja va
hendid teaduse tippkeskustes- 
se ja doktorikoolidesse ning 
need avada rahvusvaheliseks 
akadeemiliseks õppeks.

Süstemaatiline töö järel
kasvuga doktorikoolides peab 
tagama, et 10 aastaga vald-

Seni on sotsiaalteaduste roll 
ühiskonna ja riigi elu juhtimi
ses olnud üsna tagasihoidlik. 
Ühelt poolt on võimul olijate 
teadmised kaasaegse ühiskon
na toimimise kohta piiratud 
ja nad ei oska kasutada seda, 
mida sotsiaalteadused suu
davad pakkuda. Teiselt poolt 
pole Eesti sotsiaalteadlased 
olnud kuigi edukad, et pak
kuda sellist teadmist, mida 
ühiskonna ja majanduse pa
remaks korraldamiseks saab 
ära kasutada.

Lahenduste pakkumine

Küsimus ei ole isegi mitte 
niivõrd konkreetsetes lahen
dustes või meetmetes, mida 
sotsiaalteadused kindlasti 
võiksid elu paremaks ja aruka
maks korralduseks välja pak
kuda. Tuleb selgelt aru anda, 
et suurem osa terminitest ja 
mõistetest, mida poliitikud 
kasutavad, kaasa arvatud vali
miseelses retoorikas, on sot
siaalteadlaste loodud. Isegi 
igapäevased mõisted nagu «tu
rumajandus», «demokraatia» ja 
«likviidsus» pole iseendast tek
kinud, vaid on kindla suunaga 
teoreetilise mõttetöö viljad.

Kaasaegne ühiskond, mil
leks Eesti on kindlasti pürgi
mas, ei saa toimida enesetead
vuse ja -tunnetuseta. Riiki ei 
saa enam edukalt juhtida ilma 
seda tundmata ja mõistmata. 
Oluline on, et mingil astmel 
ühiskonna mõistmine oleks 
mitte ainult poliitikutel ja 
riigiametnikel, vaid ka võima
likult suurel hulgal kodanikel, 
kellele tegelikult valimisõigu
se kaudu kuulub riigis võim. 
Teine oluline sotsiaalteaduste 
ülesanne ongi Eesti ühiskon
na ees seisvate sotsiaalsete 
probleemide teadvustamises 
ja võimalike lahenduste 
pakkumises. TÜs tegutsevad 
majandus-, õigus- ja riigitead- 
lased koos teiste sotsiaal- ja 
käitumisteadustega kavatse
vad seda ülesannet senisest 
veidi paremini täita.

E E L I S  A R E N D A T A V A D  
T E A D U S S U U N A D :

• rahvastiku terviseriskid
• närviteadused
• infektsioon ja immunoloogia
• kardioloogia ja kliiniline 

füsioloogia
• käitumisteadused
• funktsionaalne genoomika 

ja farmakogenoomika

konna akadeemiline koosseis 
kasvaks 1/3 võrra, eeskätt 
teadurite arvu suurenemise 
arvel.

Arengutähistena nähakse 
ette jõuda 2010. aastaks 25 
doktoritöö kaitsmiseni ja 10 
aasta pärast 40 doktoritöö 
kaitsmiseni aastas. Valdkonna 
ja teadustöötaja kohta tuleks 
avaldada vähemalt üks ISI 
tasemel teaduspublikatsioon 
aastas.

Teadustöö produktiivsuse 
kasvu eelduseks on ressurssi
de koondamine.

Tehnoloogiainstituudi uus hoone Nooruse tänavas on peaaegu valmis. VARJE SOOTAK

U T  K U S I B

Realia et naturalia
Ju han  
S edm an
realia et 
naturalia 
valdkonna 
juht
professor

1. Miks on realia et 
naturalia valdkonna aren
damine oluline just Tartu 
Ülikoolis? Milline on vald
konna tähtsus Eestis?

Realia et naturalia valdkond 
on traditsiooniliselt andnud 
suure osa Tartu Ülikooli 
teadusproduktsioonist ja siin 
on jätkuvalt hõivatud suur 
osa Eesti tippteadlaskonnast. 
Piisab kui mainida, et 2003. 
aasta ülikooli välisgrantidest 
umbes 2/3 ehk 25,3 mln 
krooni oli saadud realia et 
naturalia valdkonna poolt.

Valdkonna potentsiaali 
edukas rakendamine ja edasi
ne areng on seega erakordselt 
oluline Tartu Ülikooli kui 
rahvusvaheliselt arvestatava 
teadusülikooli arengu jaoks 
ajal, mil oleme liitumas Eu
roopa struktuuridega, koos 
sellega kaasnevate võimaluste 
ja kahtlemata ka kõrgendatud 
nõuetega.

Üks Eesti riigi ees seisne
vatest väljakutsetest seisneb 
vaieldamatult majanduse 
kõrgtehnoloogiliste harude 
intensiivses arendamises. 
Siin näeme rolli nii Tartu 
Ülikoolil tervikuna ning eriti 
realia et naturalia valdkonda 
kuuluvatel struktuuridel. Teh
noloogilise väljundi suuren
damisel on oluline mitmete

tehnoloogiliste siduserialade, 
nagu geenitehnoloogia, ma
terjaliteadused, keskkonna
tehnoloogia ning informat
siooni- ja kommunikatsiooni
tehnoloogia areng ja meie 
osavõtt tehnoloogia aren
duskeskustest. Loodetavasti 
annab olulise impulsi tehno
siirde intensiivistamiseks ja 
ülikooli intellektuaalomandi 
portfelli mahu kasvule hiljuti 
loodud tehnoloogiainstituudi 
struktuur.

2. M issugused on o lu lise
mad uued teadussuunad?

Iseloomustades eelisaren- 
datavaid teadussuundi, on 
kolm olulisemat märksõna 
kõrgtehnoloogia, keskkond ja 
integratiivsus.

On ilmne, et suur osa tea
dus- ja arendustegevusest on 
juba koondunud teaduse tipp- 
keskuste koosseisu. Need on 
praegu geeni- ja keskkonna
tehnoloogia tippkeskus, alus- 
ja rakendusökoloogia tipp
keskus, füüsika instituut ning 
keemia ja materjaliteaduste 
tippkeskus. Osaletakse ka 
töökindlate arvutisüsteemide 
tippkeskuse töös ning pers
pektiivis planeeritakse veel 
kolme tippkeskuse väljaku
jundamist. Tahaksin siinjuu
res rõhutada, et peame väga 
oluliseks koostöös medicina 
valdkonnaga biomeditsiini 
tippkeskuse väljaarendamist, 
mis koos teiste selle siduseri
ala arendamise meetmetega 
peaks likvideerima vastava 
valdkonna disproportsionaal- 
se alaesindatuse, võrreldes

paljude teiste riikide ülikoo
lidega Euroopas.

3. Kuidas saavutatakse 
teadurite, doktorantide ja 
välisüliõpilaste arvu kasv?

Oleme planeerinud suhte
liselt tagasihoidliku teadurite 
arvu juurdekasvu, võrreldes 
teiste valdkondadega (prog- 
noosituna 1,7-kordne kasv 
aastaks 2015) ja panustame 
rohkem teadusfinantseerimi- 
se mahu kasvule oma konku
rentsivõime tagamisel. Euroo
pa Liidu liikmena tuleb meil 
üha enam tähelepanu pöörata 
uurimis- ja tehnoloogilise 
arendustöö kvaliteedi näita
jatele ning selle tagamiseks 
vajaliku tippteadust toetava 
keskkonna loomisele.

Mõistliku tasemega infra
struktuuri olemasolu peaks 
olema ka meie noorte ande
kate teadlaste Eestis tööta
mise ja tagasipöördumise 
motivaatoriks.

Välisüliõpilaste arvu oluli
ne kasv ei peaks olema meie 
valdkonna esimeseks priori
teediks, küll aga kraadiõppe 
ning eriti järeldoktorantuuri 
rahvusvahelistumine. Just 
nende inimeste poolt tehakse 
suur osa reaalset eksperimen
taalset teadust ning luuakse 
innovaatilisi tehnoloogilisi 
lahendusi. On ilmne, et nii 
doktorantide kui ka järel- 
doktorantide teistest riikidest 
Eestisse toomine annab panu
se meie ühiskonna arengusse 
ja peaks olema igati soositud.

4. M illised m uudatused

hakkavad toim um a juba 
uuest õppeaastast?

Mul on hea meel, et dok
toriõppe rahalised vahendid 
on uuel Õppeaastal mõneti 
paremad seoses doktorikooli- 
de programmi käivitumisega. 
Eelkõige peaks see avardama 
doktorantide võimalusi käia 
konverentsidel ja mitme
sugustel kursustel. Samuti 
näeme Eestis loodetavasti 
tunduvalt sagedamini tipp- 
teadlasi teistest riikidest.

5. M illised probleem id  
ees ootavad?

Suuremate valdkonna ees 
seisnevate probleemide hul
gas ootab lahendusi valdkon
na infrastruktuur, mis vajab 
olulisel määral parandamist. 
Enamik valdkonna teadus
aparatuurist on rohkem kui
10 aastat vana ja arenguks 
on ressurss seni olnud väga 
piiratud.

Keemiaosakond ja suur osa 
bioloogia-geograafiateadus- 
konna üksustest ei ole siiani 
suutnud lahendada oma ruu- 
miprobleeme.

Keemiaosakonna käsutuses 
olevad ruumid on amortisee
runud, bioloogia-geograafia- 
teaduskonna üksused paik
nevad hajali üle Tartu linna 
ja otstarbekas oleks need 
koondada ühte kohta.

Arengukavas oleme tõsta
tanud ka valdkonna struk
tuursete üksuste killustatuse 
probleemi ning pakkunud 
lahendusena ühtse teaduse 
ja tehnoloogia teaduskonna 
loomise idee.

Teadus- ja arendustegevuse olulisemate arengutähiste koondtabel aastateks 2004-2015

Arengutähis Seis 2004 Prognoos 2010 Prognoos 2015
A2008/ T&A 
strateegia 

arengutähised

H M R S Kokku H M R S Kokku H M R S Kokku

Akad personali arv 241 296 476 316 1329 270 350 600 400 1620 300 400 800 450 1950

Sh teadurite arv 45 88 308 45 486 70 160 400 70 700 90 200 520 100 910 700

Doktorantide arv 177 127 386 259 949 200 200 600 300 1300 230 200 800 350 1580

Kaitstavate doktoritööde arv 16 14 43 15 88 25 25 75 30 155 40 40 110 40 230 150

Teaduse finantseerimise 
maht (v.a infra) 20 47 140 32 239 40 100 300 80 520 70 170 500 140 880
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Meie eriline 
Vaike Uibopuu
P ille  S ä ä lik  
M a a rja  Ü lp e r

Tartu Ülikooli Akadeemilist 
Naiskoori on juba aastaid 
juhatanud Vaike Uibopuu, 
keda võib kõhklematult ni
metada Tartu ja tegelikult ka 
Eesti üheks andekamaks ja 
võimekamaks dirigendiks.

Vaike on kujundanud 
põlvkondade kaupa Tartu 
naisüliõpilaste lauluoskust 
ning õpetanud muusikat 
mõistma ja armastama.

Vaike Uibopuu lõpetas 
Tallinna Riikliku Konserva
tooriumi 1962 koorijuhtimise 
erialal ning noore dirigendina 
asus ta 1963. aastal tööle 
TÜ Akadeemilise Naiskoori 
juurde. Vaike on pikka aega 
töötanud õppejõuna Elleri 
nim Tartu Muusikakoolis 
koorijuhtimise erialal. Tema 
asutatud on TÜ Kammerkoor 
ja TÜ naiskoori vilistlaskoor, 
mille dirigent on ta praegu
seni. 1985 sai temast esimene 
naine Eesti üldlaulupidude di
rigendipuldis. Vaike Uibopuu 
on olnud üldjuht üliõpilaslau- 
lupidudel Gaudeamus.

TÜ Akadeemiline Nais
koor on kujunenud Vaike 
Uibopuu elutööks. Põhiliselt 
üliõpilastest koosneva koori 
juhatamine tähendab pidevalt 
muutuvat koosseisu. Kevadel 
lahkuvad kogenud lauljad ja 
sügisel tuleb alustada uute 
noorlauljate koolitamist. 
Sellele vaatamata on Vaike 
Uibopuu aastate jooksul nõud
nud lauljatelt eneseületamist 
Muusika nimel, mida on kroo
ninud edukad konkursid ning 
festivalid. Vaike Uibopuu ei

nõua lauljalt ainult tehniliselt 
head laulmist -  emotsionaal
ne haridus, nagu seda võib 
õppida Vaike käe all, teeb iga 
tüdruku maailma võrratult 
värvikamaks.

Vaike Uibopuud iseloomus
tab eelkõige peenekoeline 
muusikataju, teoste põhjalik 
ja täpne tõlgendus. Konkurs
sidel nii Eestis kui ka välis
riikides on teda hinnatud 
parimaks dirigendiks. 2001. a 
autasustas Eesti Vabariigi 
president Lennart Meri Vaike 
Uibopuud Valgetähe III klassi 
ordeniga. Mitmed Eesti heli
loojad, sh Veljo Tormis ja Es
ter Mägi, on hinnanud Vaike 
Uibopuu muusikatõlgendusi 
väga kõrgelt, soovides oma 
loomingut salvestada just 
koostöös Vaike Uibopuu ja TÜ 
Akadeemilise Naiskooriga.

Tartu Ülikooli Akadeemi
line Naiskoor on väga uhke, 
et Vaike Uibopuu on just meie 
dirigent. Soovime talle palju, 
palju õnne sünnipäevaks ja 
loodame, et armastus ühise 
muusika vastu seob meid veel 
pikka aega.

E V A L D  M O L S  100

16. mail kl 15.15 avatakse 
geoloogia muuseumis Vanemuise 46

Evald Mölsi (1905-1964)
100. sünniaastapäevale 

pühendatud näitus
14. mail täitub 100 aastat geoloogiadotsendi Evald Mölsi 
sünnist. Ülikoolis töötamise 19 aasta jooksul õpetas Evald 
Mõis ligi 20 loengukursust, juhendas 4 geoloogiakandidaadi 
dissertatsiooni, 38 diplomitööd jne.
Olles laialdaselt kursis mitmekesise Eesti regionaalgeoloogi- 
lise andmestikuga jõudis Evald Möls publitseerida vähe oma 
ideedest, seda vaid Eesti aluspõhja lõhede mineraloogia ja 
tektoonika osas. Suurt huvi tundis ta aga mineraalaine füüsi
kaliste uurimismeetodite vastu, alustades koos H. Tederiga 
kaltsiidi termoluminestsentsi uurimist ja õhutades igati K. 
Utsali tööd mineraalide röntgenanalüüsi labori loomisel.

Õ N N I T L E M E
65

Elve Karm, vanemlaborant -
13. mai
Eleonora Rajavee, assistent -
15. mai

55

Ljubov Kisseljova, professor -
17. mai
Ilmar Parmas, FI tööriista- 
lukksepp -  19. mai

45

Nadežda Peterson, õppekor
ralduse spetsialist -  18. mai 
Heili Sarapuu, metoodik -
17. mai
Kristjan Zobel, dotsent -  19. 
mai

40

Reet Kurg, vanemteadur -
15. mai
Tiina Ristimäe, dotsent, 
vanemteadur -  19. mai

35

Daniele Monticelli, teadur -
14. mai

30

Heili Ilves, teadur -  16. mai 
Kimberly Kay Schaeferi,
lektor -  16. mai

25

Kaili Anier, spetsialist -  17. mai 
Valter Reedo, insener -  17. mai
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Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
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Eleonora Rajavee 65
Eleonora Rajavee on tööta
nud pärast arstiteaduskonna 
lõpetamist 1968. aastast Tartu 
Ülikoolis, sellest 31 aastat ana
toomia instituudis õppejõuna.

Üliõpilaste hulgas on ta tun
tud kohusetundliku, vastutu
leliku ja abivalmis õppejõuna, 
kellel jätkub aine selgitamisel 
alati kannatlikkust.

Säravat ja sõbralikku 
kolleegi õnnitlevad 

töökaaslased anatoomia 
instituudist.

EKAs arutati 
kõrghariduse kvaliteeti
Eile toimus Eesti Kunstiaka
deemias konverents «Kõrg
hariduse kvaliteedi tagami
se arengusuunad Eestis».

Tutvustati ülikoolide ja ra
kenduskõrgkoolide tegevust 
õppe kvaliteedi tagamisel.

Rektorite Nõukogu esimees 
TÜ rektor prof Jaak Aaviksoo 
tutvustas Eesti avalike üli
koolide kvaliteedilepet, TTÜ 
prof Tiit Kaps ülikoolide kva- 
liteedikäsiraamatu projekti ja 
TLÜ akadeemiline prorektor 
dots Heli Mattisen Rektorite 
Nõukogu kvaliteedikomisjoni 
tegevust. Tehti ka ülevaade 
rakenduskõrgkoolide all

kirjastatud kvaliteedidekla- 
ratsioonist ning töörühma 
tegevusest.

Sõnavõtuga esines haridus- 
ja teadusminister Mailis Reps.

Teaduste Akadeemia ase
president Jüri Engelbrecht 
tutvustas eelmise aasta kva- 
liteedianalüüsi tulemusi ning 
nende põhjal koostatud välja
annet. Kõrgharidusstrateegias 
sisalduvaid kvaliteediaren- 
dusi analüüsis kõrghariduse 
hindamise nõukogu esimees 
TÜ prof Volli Kalm.

Konverentsi korraldasid 
Rektorite Nõukogu ja Haridus- 
ning Teadusministeerium.

Seminar perekonna ja 
leibkonna toimetulekust
7.-16. maini arutatakse üli
koolis rahvusvahelisel semi
naril perekonna ja leibkonna 
toimetulekut ning hoolekan
desüsteemi.

Osalevad sotsiaaltöö
magistriõppe tudengid ja 
õppejõud Soomest, Tšehhist, 
Itaaliast, Inglismaalt, Prant
susmaalt, Saksamaalt ja His

paaniast.
2000. a alustas 9 Eu

roopa ülikooli Curriculum 
Development programmi 
raames Euroopa Komisjoni fi
nantseerimisel välja töötama 
Euroopa sotsiaaltöö magistri
kraadi õppekava. Projektis 
osales ka TÜ sotsiaalpoliitika 
õppetool.

Tartu linn toetab 
ühiselamuprogramme
Tartu linn toetab aastatel 
2006-2010 igal aastal 2,3 
miljoni krooniga TÜ ühis
elamute ehitamist ja reno
veerimist.

Linnavolikogu pressiesin

daja Aune Rummi sõnul 
peaks sõlmitav leping andma 
ülikoolile kindluse, et üliõpi- 
lasühiselamute ehitamist ja 
renoveerimist toetatakse ka 
edaspidi.

Tartusse tuleb RENETi 
keelestuudio buss
M a a rja  K eba
Soome Instituudi Tartu 
osakonna kultuurisekretär

17. mail kl 12-18 on TÜ kee
lekeskuse juures (Näituse 2) 
võimalik tutvust teha Reneti 
keelestuudiobussiga.

Renet on keeleõppeprog
rammide turuliider Soomes 
ja rohkem kui 40 riigis. Re
neti keeleõppeprogrammid 
on välja töötatud Soomes ja

need on maailma esimesed 
digitaalsed multimeedia kee
leõppeprogrammid.

Programmid on tarkvara- 
põhised tervikud ja neis ka
sutatakse nii õpetamisel kui 
õppimisel uusimat info- ja 
kommunikatsinoonitehnoloo- 
giat ning need on mõeldud 
igas eas keeleõppijale.

Lisainfot Reneti kohta 
leiab soome ja inglise keeles 
www.renet.fi.

« M E I S T R I T E  A K A D E E M I A »  K O N T S E R T

18. mail kl 19 esineb TÜ aulas Ivari Ilja klaveril.

Fryderyk Chopini Fantaasia f-moll op 49 
Skertso b-moll op 31 
Eduard Tubina Sonatiin d-moll 
Allegro moderato, ma un poco agitato 
Andante sostenuto, quasi largo 
Presto
Ballaad Mart Saare teemale «Seitse sammeldunud sängi»

Piletid müügil tund enne algust kohapeal (50, 25, 10 kr, pe
repilet 50 kr, koolieelikud tasuta).

KAITSM ISED
24. mail kl 12 kaitseb Liina 
Saarlo ülikooli nõukogu saalis 
kirjanduse ja rahvaluule osa
konna doktoritööd «Eesti regi
laulude stereotüüpiast. Teooria, 
meetodid ja tähendus» eesti ja 
võrdleva rahvaluule alal. Juhen
daja dots Tiiu Jaago. Oponent 
Madis Arukask, PhD.

24. mail kaitsevad õigusteadus
konnas magistritöid: 
kl 9.15 Andres Vutt «Aktsia
kapitali õiguslik reguleerimine: 
eesmärgid ja moodustamine». 
Juhendaja prof Paul Varul. Opo
nent dr iur Lasse Lehis; 
kl 10.45 Margit Kikas «Pankroti
menetluse algatamine ja pankro
ti väljakuulutamine». Juhendaja 
prof Paul Varul. Oponent mag iur 
Priit Manavaid;
kl 12.15 Tiina Pappel «Kaebe
õigus Eesti Vabariigi ja Ameerika 
Ühendriikide haldusprotsessis». 
Juhendajad prof Kalle Merusk ja 
prof Aare Reenumägi. Oponent 
mag iur Einar Vene; 
kl 14.30 Raine Eenma «Sisejul
geoleku struktuur ja selle õigus
likud alused Eestis». Juhendaja 
dr iur Eduard Raska. Oponent 
ajal-knd Jüri Kaljuvee; 
kl 16 Aivar Engel «Riigikaitse õi
guslikke küsimusi taasiseseisvu
nud Eesti Vabariigis». Juhendaja 
dr iur Eduard Raska. Oponendid 
mag iur Lauri Almann ja mag iur 
Rene Värk.

LOENGUD
15. mail peab Tartu Kõrgemas 
Kunstikoolis (Tähe 38b) loenguid 
maailmakuulus visuaalkultuuri 
teoreetik, prof James Elkins. Kl 
12 algab loengusessioon «Vi
suaalne kontroll tänapäevases 
maailmas», kl 17 on loeng «Pil
did, mis ei ole kunst».
Info: tel 517 4146.

19. aprillil kl 16.15 toimub TÜ 
nõukogu saalis Eesti Kirikuloo 
Seltsi ettekandekoosolek. Kavas 
Janis Tobrelutsi loeng «EELK 
arhiivide ajaloost»

SEMINAR
13. mail kl 16-19 toimub ph 
aud 244 seminar «Liivi kirja
keele päev II». Liivi kirjakeele 
standardiseerimise teemadel 
esinevad Vait Ernstreit, Tõnu 
Karma, Seppo Suhonen ja Tiit- 
Rein Viitso. Üritust toetab Tartu 
Kultuurkapital.

TEATED
19. mail kl 14 on Türi kolledžis va
napaberi kogumise kampaania 
«Vanapaber 2005» lõpuüritus. 
Vanapaberi kogumise ja taaska
sutusse suunamise kampaaniat 
korraldab AS Väätsa Prügila 
kolmandat aastat, osalevad

Järvamaa koolid. Lõpuüritusei 
kuulatakse keskkonnaministee
riumi jäätmeosakonna juhataja 
Peeter Eegi loengut, tehakse 
kampaaniast kokkuvõtteid ja au
tasustatakse parimaid. Info: Ene 
Voolaid, tel 384 9162.

KONTSERT

TU AULAS
14. mail kl 14 Tartu II Muusika
kooli lõpetajate kontsertaktus.

15. mail kl 19 saksa ja austria 
muusikat kahele klavessiinile. 
Esinevad Imbi Tarum ja Reinut 
Tepp. Kavas on J. S. Bach, Tele
mann, Mozart jt.
Piletid 60 ja 40 kr Piletimaailmas, 
Internetis www.piletimaailm.com 
ja tund enne algust kohapeal.
Vt: www.festivitas.ee.

18. mail kl 19 esineb Meistrite 
Akadeemia kontserdisarjas Ivari 
Ilja klaveril.

21. mail kl 17 Vanemuise Seltsi 
Segakoori 140. aastapäeva 
kontsert.

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

13. mail kl 19 hooaja lõppkont
sert. Kavas Honeggeri dramaa
tiline oratoorium «Jeanne d ’Arc 
tuleriidal» (näitlejad Mirtel Pohla, 
Hannes Kaljujärv, Gert Raudsep, 
Jaak Prints, solistid Alla Popo
va (sopran), Julia Semjonova 
(sopran), Valentina Kremen 
(metsosopran), Jan Oja (tenor) 
ja Aare Saal (bariton) ning Tartu 
Poistekoor ( Annelii Traks, Undel 
Kokk), Tartu Noortekoor (Kadri 
ja Riho Leppoja), Vanemuise 
ooperikoor (P. Talts) ja sümfoo
niaorkester. Dirigent Anu Tali, 
lavastaja Jaak Prints.
Pilet 120 ja 80 kr.

TARTU LINNAMUUSEUMIS
15. mail kl 16 esinevad sarjas 
«Elavad klassikud» Jaan Arder 
(laul, mandoliin), Neeme Punder 
(flöödid, laul), Ants Nuut (trom
boon, tuuba, laul), Allan Jakobi 
(akordion) ja Lembit Orgse 
(klaver).
Kavas Mozart, Strauss, Bach, 
Bononcini, Chiara, Verdi, Valgre, 
Beethoven, Grieg, Haydn, Bell
mann.
Pilet 60 ja 40 kr.

21. mail kl 16 kontsert «Vanasti 
Euroopas -  Prantsusmaa, Sak
samaa». Prantsuse ja saksa 
barokkmuusikat esitavad Iren 
Lill klavessiinil ja Holger Faust- 
Peters (Saksamaa) viola da 
gambal.
Ajaloolist tausta sõnas ja pildis 
vahendab Raivo Järvi.
Piletid 60 ja 30 kr Piletimaailmas, 
Internetis www.piletimaailm.com 
ja tund enne algust kohapeal.
Vt: www.festivitas.ee.

P R O F E S S O R I T E  K L U B I S
19. mail kl 18 avab hooaja viimase kohtumise ülikooli kohvi
kus (puhvetiruumis) ettekandega «Kas ilm on hukas?» vest
lusringi ilmastikuteadlane Ain Kallis.

A J A L O O  M U U S E U M I S
18. mail kl 19 on valges saalis MTÜ Puhkpilliorkestri Tartu 
kevadkontsert. Üritus on tasuta.
Rahvusvahelisel muuseumipäeval 18. mail on muuseum ava
tud tasuta. 10-liikmelistele rühmadele näidatakse kl 12 ja 14 
fonde. Vajalik eelnev registreerimine tel 737 5677.
19. mail kl 16.15 kõneleb selle kevade viimasel populaartea
duslik teeõhtul emeriitprof Rein Taagepera teemal «Kuidas 
sündimust tõsta».

P A R I M A  L O P U T O O  K O N K U R S S

Rahvusvaheliselt tunnustatud Orbis Eesti OÜ kutsub kon
kursil osalema TTÜ ja TÜ tehniliste erialade üliõpilaste ba
kalaureuse* ja magistritöid (projektid), mille koostamisel on 
kasutatud Tektronixi ostsilloskoopi.
Töös (projektis) peavad olema viited või materjalid, mis 
tõendavad Tektronixi ostsilloskoobi praktilist kasutamist. 
Tööde esitamise tähtaeg on 30. juuni.
Eestikeelsele lõputööle (projektile) on vaja lisada ingliskeel
ne lühiülevaade ja esitada seadme tüüp, seerianumber ning 
seadme valdaja nimi.
Tööd saata aadressil: Orbis Eesti OÜ, Kotka 26,11312 Tallinn 
või piret.kuusk@orbis.ee.
Info: Piret Kuusk, tel 6 517 080.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.renet.fi
http://www.piletimaailm.com
http://www.festivitas.ee
http://www.piletimaailm.com
http://www.festivitas.ee
mailto:piret.kuusk@orbis.ee
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TU peegeldub oma muuseumides
V a rje  S o o ta k

26.-28 . maini toimub Tartus 
esimene Eesti filosoofia 
aastakonverents «Filosoofia 
võimus ja võimutus».

Konverentsi avakõneleja on 
Soome Filosoofia Seltsi esi
mees, Helsingi Ülikooli rek
tor, teoreetilise filosoofia prof 
Ilkka Niiniluoto (pildil).

Prof Niiniluoto peab Tar
tus kaks ettekannet. 26. 
mail kell 16 peab ta ette
kande «The Challenge of 
Interdisciplinarity» SA Domus 
Dorpatensises ja 27. mail kell 
14 «Karl Popper’s World 3 
as an Ontological Theory of 
Culture» TÜ aulas. Konve
rents jätkub ettekannetega

filosoofia ajaloo, teoreetilise 
filosoofia, teadusfilosoofia ja 
praktilise filosoofia sektsioo
nides.

M a ilin  A asm äe
TÜÜE teabevaldkonna 
spetsialist

23. maist 2. juunini tegutseb 
jälle ööraamatukogu.

Kaks nädalat saab ülikooli 
raamatukogust tarkusi am
mutada kell 9 hommikul kuni 
kell 24 õhtul.

Lisatundidel on külastajate 
käsutuses III korruse valdkon- 
nasaalid ja kõik arvutiklassid. 
Koju saab laenutada avakogu 
ja hoidlast varem tellitud 
teavikuid.

Sarnaselt eelmise korraga 
saab eksamistressi maandada 
aju- ja ihugümnastika ning

õõorienteerumisega. Kõigile 
soovijatele pakutakse tuden- 
gisõbraliku hinnaga kohvi, 
teed ja šokolaadi.

Ööraamatukoguga saab 
alguse raamatukogu poolt pa
kutavate rohkete meeldivate 
üllatuste kuu, mille eesmärk 
on anda ülikooli perele oma 
toetav panus õppeaasta lõpe
tamisel.

Talvise ööraamatukogu 
fotokonkurssi 20 paremast 
tööst pannakse 2. korruse aja
kirjanduse lugemissaali üles 
näitus.

Ka sel kevadel korraldab 
üliõpilasesindus fotokonkursi. 
Idee on tabada ööraamatuko

gu olemust: ilusaid, lõbusaid, 
koledaid ja kurbi hetki, mis 
igal tudengil õppimisel ette 
tulevad.

Pilte oodatakse hiljemalt 3. 
juuniks aadressil Ülikooli 18b. 
Töid saab esitada nii paber
kandjal kui ka digikujul ja 
osalemiseks ei pea tingimata 
olema tudeng. Peaasi, et tun
ned huvi hetke, antud juhul siis 
hariduse omandamise okkalise 
tee jäädvustamise vastu.

Laekunud töid hindab 5- 
liikmeline žürii ja kolm pa
remat saavad 500-kroonise 
kinkekaardi. Võitjale langeb 
osaks au kajastada esinduse 
tegemisi esirinnas.

8. juunil avatakse Toomkiri
ku tornide vaateplatvormid, 
samast päevast saab ülikoo
li kunstimuuseumis näha 
näitust «Tuntud ja tundmatu 
Tartu», zooloogiamuuseu
mis on praegu vaadata ha
ruldane rotikuningas.

Ülikooli muuseumid korral
davad pidevalt näitusi, täien
davad püsiekspositsiooni ja 
oma kogusid. Aasta algusest 
tegutseva asutuse Tartu Üli
kooli Muuseumid juhatuse 
esimees Reet Mägi rõhutab, 
et TÜ muuseumide töötajad 
teevad vaatamata nappide
le oludele väga head tööd. 
«Meie muuseumides töötavad 
professionaalsed ja loomingu
lised inimesed.»

Põnevad üritused U U D I S E D

Bergenis arutati 
haridusprobleeme
18. ja 19. mail osales rektor 
Jaak Aaviksoo Eesti dele
gatsiooni liikmena Bergenis 
Euroopa haridusministrite 
kohtumisel.

Arutati Bologna protsessiga 
seonduvat, mis algas 2000. ja 
lõpeb 2010. aastal. Toimus ka 
Euroopa Ülikoolide Assotsiat
siooni (EUA) juhatuse koos
olek. Rektor Aaviksoo valiti 
tänavu märtsis EUA juhatuse 
koosseisu teist korda.

22. mail peab rektor Ber
liinis Max Plancki Instituudi 
üritusel «Teadus ja kunst 
Euroopas» ettekande ülikoo
lide ja ülikooliväliste teadus
organisatsioonide koostööst 
Euroopas.

Tartu tunnustas 
museolooge
Tartu Linnavalitsus autasustas 
rahvusvahelisel muuseumi- 
päeval linna parimaid muu
seumitöötajaid.

TÜst pälvis tänukirja ja 
rahalise preemia ajaloo muu
seumi museoloog Toomas 
Pung väga hea ja põhjaliku 
töö eest ülikooli ajaloomuu
seumi teadusriistade koguga 
(teaduslik inventeerimine, 
tutvustamine avalikkusele ja 
teadusajaloo spetsialistidele). 
Tänukirja ja rahalise preemia 
pälvis ka zooloogiamuuseumi 
kuraator Aivo Tamm väga hea 
töö eest keskkonnahariduse 
valdkonnas (zooloogiaring 
lastele, ekskursioonid, õppe
materjalid).Filosoofia aastakonverents

• •

Ööraamatukogu tuleb fotokonkursiga

18. mail, rahvusvahelisel 
muuseumipäeval, pääses kõi
gisse ülikooli muuseumidesse 
tasuta. «Tutvustasime sel päe
val ka oma köögipoolt, st fon
de, kuhu külastaja tavaliselt 
ei pääse.» Reet Mägi, kes on 
ka ajaloo muuseumi direktor, 
juhib tähelepanu kolmele näi
tusele. «Üks väljapanek tut
vustab arheoloogia õpetamist 
ülikoolis ning eksponeerib 
põnevaid arheoloogilisi leide. 
Kaks näitust seovad teaduse 
ja kunsti -  Rootsi fotograafi 
Edvard Koinbergi taimefotod 
on inspireeritud Linne teoo
riatest, ehtekunstniku Viivi 
Arraku poleeritud paekivi- 
plaadid ja meteoriidist ehted 
geoloogiast,» selgitas Mägi.

Kunstimuuseumis sai
direktor Inge Kuke sõnul 
muuseumipäeval valmistada 
näitusel «Loomad ja antiik» 
loomapildiga kipsist gemme, 
st reaalsete näituseobjektide 
täpseid koopiaid. Zooloogia
muuseumis võis taksidermisti 
käe all linnutopist teha.

Asutus TÜ Muuseumid

TÜ muuseumide sihtgru
pid on lastest professoriteni. 
Oluliseks sihtgrupiks peab 
Mägi kooliõpilastele suunatud 
pedagoogilist tegevust. Zoo
loogia- ja geoloogiamuuseum 
on otseselt seotud ülikooli 
õppe- ja teadustööga.

Ülikooli muuseumide koos
töö tihendamiseks ja tegevuse 
paremaks ühitamiseks otsus

Ajaloo muuseumi museoloog Toomas Pung tutvustas rahvusvahelisel muuseumipäeval huvilistele fonde. Kunstimuuseu
mis valmistasid lapsed gemme. Trilobiit geoloogiamuuseumis. Rotikuningas (16põimunud rotti) zooloogiamuuseumis.

ERGI PROMMIK, ANDRES TENNUS, AIVO TAMM

Loodusmuuseum alustab
tas TÜ nõukogu moodustada 
asutuse TÜ Muuseumid.

Reet Mägi sõnul on ülikooli 
neljal muuseumil seljataga 
väärikas ajalugu. «Kunsti-, 
zooloogia- ja geoloogiamuu
seum on paarisaja aasta vanu
sed, ajaloo muuseum tegutseb 
küll alles 1976. aastast ja on 
teiste muuseumide hulgas 
nooruke, kuid selle fondid 
sisaldavad materjali juba üli
kooli algusaegadest.»

Ülikooli muuseumid Tartus

«Meie muuseumide spet
siifika on osalt erinev, kuid 
meil on ühised eesmärgid, 
nii sisulisi kokkupuutepunkte 
kui ka ühiseid probleeme,» 
põhjendas Reet Mägi.

Loodusmuuseumi direktori 
kt prof Urmas Kõljalg leiab, 
et kuigi muuseum on veel 
formeerimisel, näitab koos
töö algus ajaloo ja kunsti
muuseumi juhtidega, et see 
võimaldab säästlikumalt asja
ajamist korraldada ning toob 
kaasa põnevaid ja kasulikke 
(välis) projekte.

Reet Mägi toonitab, et kuigi 
ülikooli muuseumide siht
grupid on osalt spetsiifilised, 
on Tartu linna külastajad ka

ülikooli muuseumide külas
tajad. «Ülikooli muuseumi
del on oluline koht Tartu 
muuseumide seas ja meil on 
tegijatena hea teada, et linnas 
seda nähakse ja toetatakse.» 
Tartu linn on toetanud mit
meid meie muuseumide ette
võtmisi. Toomkiriku tornide 
renoveerimine on toimunud 
ühiselt ülikooli, linna ja rii
gi vahenditest. Mägi sõnul 
valmistavad linnavalitsus ja 
ülikool ette projektitaotlust 
Toomemäe arendamiseks. Ka
vas on ka renoveerida teadus- 
ajalooliselt tähtis tähetorn.

Sügisel tähistab vana ana- 
toomikum oma 200. aasta
päeva. «Ajaloomuuseum ja 
arstiteaduskond on teinud 
ühise ettepaneku paigutada 
ühte tiiba meditsiinilised 
kogud ja teise meditsiiniaja- 
loo muuseum. Ülikool üksi 
ei suuda kanda muuseumide 
ulatuslikku avalikku funkt
siooni, seda saaks teha ainult 
koos Tartu linna ja riikliku 
toetusega,» ütles Reet Mägi.

Peale anatoomikumi juu
beli toimub sügisel peahoone 
päev. Inge Kuke sõnul, pandi 
peahoonele 200 aastat tagasi 
nurgakivi.

V a rje  S o o ta k

Loodusmuuseumi vunda
mendi moodustavad geo
loogia- ja zooloogiamuu- 
seum ning bioloogia-geog- 
raafiateaduskonna loodus
teaduslikud kogud.

Prof Urmas Kõljag peab tek
kiva muuseumi missiooniks 
looduse, sh tema arenguloo 
tundmaõppimise ja teadmis
te vahendamist ühiskonnale. 
«Klassikaline loodusmuu
seum sisaldab peale näituste 
ja koolituse ka teaduslikku 
poolt, kuhu kuuluvad näiteks 
eluslooduse süstemaatika ja 
evolutsioonialased uuringud, 
mis baseeruvad muuseumi 
teaduslikel kollektsioonidel, 
aga ka ekspeditsioonidel,» 
selgitas prof Kõljalg.

Prof Kõljala sõnul hakkab 
esialgsete plaanide kohaselt 
muuseumi töö toimuma kahes 
tihedalt põimuvas suunas -  
ekspositsioonide ja keskkonna- 
haridusega seotud suund ning 
loodusteaduslikel kogudel ba
seeruv teadus- ja arendustöö.

Botaaniliste väljapanekute 
osas teeb muuseum koostööd 
botaanikaaiaga.

Loodusteaduslike eksposit
sioonidega on lahutamatult 
seotud keskkonnahariduslik 
töö ning selle suuna arenda
miseks on loodusmuuseumis 
aprillikuust tööl projektijuht 
Ivar Puura.

«Kuna meie muuseum jääb 
tihedalt seotuks bioloogia- 
geograafiateaduskonnaga, siis 
on loomulik tuntud teadlaste 
kaasamine ekspositsiooni
dega seotud projektidesse,» 
märkis prof Kõljalg.

Ta peab väga oluliseks ka 
sisulist koostööd Eesti suure
mate loodusteaduslike kogu
de haldajatega (EPMÜ, Eesti 
Loodusmuuseum, TTÜ, Tal
linna Botaanikaaed jt).

Zooloogia- ja geoloogia
muuseum osalevad ka Vane
muise kultuuritänava üritus
tel. Zooloogiamuuseum on 
ka täna avatud tasuta. Hom
mikupoolikul toimus lastele 
viktoriin loomade tundm a
õppimisest.

I 0 E K J viis aasta t tagasi 
tehti kokkuvõtteid  k ir 
ja n d u sm u u seu m i ja  E K I  
tudengifolkloori kogum is
võistlusest. L aekus 6000 
lk käsik irja list materjali, 
helilinte ja  film e.

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


2 UNIVERSITAS TAR TUEN SIS 20. mai 2005

Psühholoogiatudengid 
valiti EFPSA juhatusse

Sotsiaaltöö programm tegi tuttavaks eestlased Kersti ja  Ireeni Berbiga Belgiast, k e n n e th  s a l t e

Intensiivselt
intensiivprogrammis
Rahvusvaheline projekt ülikooli Pärnu kolledžis

Ristolainen tunnustatud 
täiskasvanute koolitaja

U U D I S E D

Ülikool tunnustab
TÜ aumärgiga autasustati 70. 
sünnipäeva puhul kauaaegse 
ja eduka töö eest filosoofiatea
duskonna emeriitprofessorit 
Eero Loonet.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga 
tunnustati 60. sünnipäeval pi
kaajalise, aktiivse ja tulemus
rikka töö eest arvutiteaduse 
instituudi professorit Mare 
Koitu.

Majandusteaduskonna 
dekaani valim ine
Majandusteaduskonna dekaa
ni valimine toimub uue õppe
aasta algul 14. septembril.

Kandidaate saab esitada 
ülikooli akadeemilisele sek
retärile 31. augustini.

Eesti kirurgide  
X III konverents
Täna algas TÜ raamatukogus 
Eesti kirurgide traditsiooniline 
kahepäevane kevadkonve- 
rents.

Erialaettekandeid peavad 
dots Urmas Lepner, prof Enn 
Seppet, prof Raivo Uibo jt. 
Toimub ka meditsiinifirmade 
näitus. Konverentsi korralda
vad Eesti Kirurgide Assotsiat
sioon ja Tartu Kirurgide Selts.

Konverents kirjandus
likest kontaktidest
Eile algas skandinavistika 
osakonnas BALSAMi projekti 
raames konverents «Kirjan
duslikud kontaktid Põhjala, 
Venemaa ja Baltikumi vahel».

Ettekandeid peavad Kopen
haageni, Lundi, Petroskoi, 
Läti ja Vilniuse ülikoolide 
õppejõud. Kõik ettekanded on 
rootsi, taani või norra keeles.

Andres Kulla valiti 
professoriks
TÜ nõukogu valis patoloogilise 
anatoomia professoriks kliini
kumi patoloogiateenistuse di
rektori, med-dr Andres Kulla.

Kulla lõpetas arstiteadus
konna 1992, pärast residen
tuuri (1996 sai patoloogi 
kutse) oli Maarjamõisa haigla 
patoloogiaosakonna juhataja, 
seejärel TÜ patoloogilise ana
toomia ja kohtuarstiteaduse 
instituudi assistent. 2004 
kaitses doktorikraadi.

Peamised uurimisvaldkon
nad: närvisüsteemi primaar
sete kasvajate epidemioloogia 
ja elulemus Eestis, lõualuude 
odontogeensete kasvajate 
esinemine Eestis ja lõualuude 
kasvajate patomorfoloogiline 
d i f e r e n t s i a a l d i a g n o s t i k a ,  
neeru- ja urogenitaalsüsteemi 
haiguste diagnostika jne.

V I L I S T L A S K O G U S
26. mail kl 16 arutavad vanas 
kohvikus (II k) vilistlaskogu 
juhatuse liikmed, vilistlas- 
ürituste korraldajad teadus
kondades ja osakondades 
vilistlasliikumise koostööd. 
Loe ka: www.ut.ee/vilkogu.

L iin a  K äär
Pärnu kolledži sotsiaaltöö 
assistent

22. aprillist 3. maini kor
raldas TÜ Pärnu Kolledž 
intensiivprogrammi (IP) «So- 
cial Exclusion in Europe, 
Comparison with European 
Countries Practice».

Kavas olid loengud, töötoad 
ja õppekülastused, mis andsid 
võimaluse kogemusi vaheta
da ja analüüsida sotsiaalse 
tõrjutuse erivorme. Projekti 
kõige uuenduslikum osa oli 
SLEPT-mudeli kasutamine 
juhtumite käsitlemisel. Mudel 
töötati välja Belgias ning selle 
eesmärk on abistada tudengi
tel süsteemsemalt analüüsida 
sotsiaaltöö juhtumitöid.

Tõeliselt intensiivne

Kogu programm kujunes 
välja just sellisena, nagu seda 
kajastas ka nimi -  tõeliseks 
intensiivprogrammiks. Ühek
sa riigi esindajad õppisid üks
teist nende päevade jooksul 
tundma nii indiviidi kui rah
vusena ning koju sõideti küll 
väsinuna, ent uute sõprade ja 
kogemustega.

Projektis osalesid Pärnu 
kolledž, Seinäjoe Kõrgem 
Ametikool, Linköpingi Üli
kool, Stavangeri Ülikool, 
Jagielloni Ülikool, Berliini 
Protestantlik Rakenduskõrg
kool, Kempeni Katoliiklik 
Kõrgkool, Stockpordi Kolledž, 
Kesk-Šveitsi Rakendusteadus- 
te Ülikool ja Luzerni Sotsiaal- 
töökool.

Igast riigist oli neli üliõpi
last ja üks õpetaja, vaid Ing
lismaalt tuli kolm üliõpilast. 
Šveitsist oli kuus tudengit. 
Üliõpilaste vanus varieerus 
20ndatest 40ndateni.

Pärast päevast programmi, 
mille eesmärk oli õppida, 
kogemusi vahetada ja ennast 
proovile panna, käisid kõik 
osalejad üheskoos suvepea
linnas lõõgastumas.

Samuti maskeerusid paljud 
volbriööl nõidadeks ja läksid 
Port Arturi sünnipäevale end 
välja elama.

I n t e n s i i v p r o g r a m m i d  
kuuluvad ELi hariduskoos- 
tööprogrammi Sokrates all- 
programmi Erasmus. Erasmus 
toetab kõrgkoolidevahelist

koostööd üliõpilaste ja õppe
jõudude vahetusel, Euroopa 
ainepunktide ülekandesüstee
mi rakendamisel, õppekavade 
arendamisel, intensiivprog- 
rammide korraldamisel ning 
üle-euroopalistes temaatilis
tes koostöövõrkudes osale
misel.

IP-de eesmärk on tuua kok
ku Euroopa riikide üliõpilased 
ja õppejõud, et katsetada ja 
võrrelda õppimismeetodeid 
mitmerahvuselises auditoo
riumis.

Koostöö algus

Pärnu kolledži üks ees
märke on laiendada rahvus
vahelist koostööd kõikidel 
erialadel, sh ka sotsiaaltöö 
lektoraadis.

1997 tekkis 10 Euroopa 
ülikooli hulgas idee luua 
võrgustik, mis pakub võima
lusi üliõpilasvahetuseks. 2003 
kirjutati Berliinis alla koos
töölepingule, millega loodigi 
võrgustik nimega EuroNST 
(European Network for Social 
Work Training). 2003 aruta
sid partnerid Viinis võrgusti
ku tegevust.

Leiti, et üks parimaid 
võimalusi tudengite rahvus
vaheliseks õppeks on inten- 
siivprojekt, mille rahastamist

K ä th lin
M ik iv e r
TÜ Pärnu
Kolledži
üliõpilane

Olen IPst vaimustuses. Noored 
kaheksalt eri maalt, täiesti 
vabalt koos arutlemas, grup
pides töötamas... Need 10 
päeva süstisid erilist positiiv
sust kõigisse. Hea on teada, 
et selliseid noori maailma
parandajaid, nagu me sotsid 
oleme, on maailmas veel. 
Programm laiendas silmarin
gi ja õppimine tundub nüüd 
olevat rohkem mõtestatud. 
Samuti on kõvasti arenenud 
oskus kriitilisemalt vaadelda, 
analüüsida ning võrrelda Eesti 
sotsiaaltööd teiste maadega. 
IP aeg andis rohkem kui loen
gud terve aasta jooksul.

on võimalik leida Euroopa 
Komisjoni hariduskoostöö- 
programmist Sokrates. Nõupi
damisel otsustati, et taotlejaks 
saab TÜ Pärnu Kolledž, kuna 
äsja ELiga liitunud riikidel on 
suurem tõenäosus toetust saa
da kui teistel liikmesriikidel.

Kolledž sõlmis vajalikud 
koostöölepingud ning esitas 
projektitaotluse.

Järgmisel koostööpartne
rite koosolekul 2004 Pärnus 
arutati intensiivprogrammi 
ülesehitust, korraldust jmt. 
Projekti rahastamisotsus saa
bus septembris ehk peaaegu 
kuus kuud pärast taotluse 
esitamist.

Projekti ettevalmistaval 
kohtumisel tänavu jaanuaris, 
kus osalesid partnerülikoolide 
õppejõud Belgiast, Inglismaalt 
ja Soomest, nägid külalised ka 
tormi tagajärgi.

Partnerite suurim mure oli, 
kas remondimehed suudavad 
kevadeks kõik korda teha. 
Õnneks laabusid remonditööd 
sujuvalt ning vahetult enne 
intensiivprogrammi algust 
avati taas ka kolledži raam a
tukogu.

Järgmisel aastal toimub in- 
tensiivprogramm rahastamise 
korral Berliinis ning seejärel 
Belgias Geelis.

Kogu projekti tegi väga 
eriliseks ka seltskond. Kõik 
40 sotsiaaltöö tudengit olid 
aktiivsed suhtlejad, lõbusad 
ja pealehakkamist täis. Nagu 
ütles Belgia õppejõud: «It's 
a lifestyle!» ja tõsi see on, 
sellised peaksid olema kõik 
sotsiaaltöö tudengid!

B erb  
L e n a e rts
Kempeni 
Katoliikliku 
Kõrgkooli 
üliõpilane

IP oli väga edukas projekt. Ma 
küll ei teadnud, mida sellest 
loota, aga see õnnestus väga 
hästi.

Pärnus oli väga huvitav, sain 
ka tuttavaks paljude põnevate 
inimestega eri maadest.

A ija  S akova

Aprillis Madridis toimunud 
Euroopa Psühholoogiatu
dengite Assotsiatsioonide 
Ühenduse (EFPSA) aasta- 
kongressil valiti uude juha
tusse kaks TÜ tudengit.

EFPSA asepresidendiks sai 
TÜ psühholoogia 4. a üliõpi
lane Triin Ulla, laekuriks TÜ 
psühholoogia 1. a magistrant 
Tiina Kalda. Juhatusse kuulub 
ka Mairi Hüüdma TLÜst.

EFPSA ühendab Tiina Kalda 
sõnul 23 psühholoogiaüliõpi- 
laste liitu. Eestist on liikmeks 
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste 
Ühendus (EPSÜ).

«Kongressid toimuvad iga 
aasta eri riigis, seekordne oli
19. Näiteks 2000. a toimus 
kongress Jänedal,» rääkis 
Kalda.

Triin Ulla kuulus ka eelmi
sel aastal EFPSA juhatusse. 
Asepresidendiks kandideeri
ma innustas teda meeskonna
töö võimalus praeguse pre
sidendi Sven Grossiga Sveit-

V a rje  S o o ta k

Õppe- ja üliõpilasosakonna 
avatud ülikooli talituse ju
hatajale Tiia Ristolainenile 
anti täiskasvanud koolitaja 
IV kvalifikatsioon.

Tiia Ristolainen ütles, et see 
järk annab õiguse täiskasva
nuid koolitada, tõendades, et 
oled atesteeritud. «See tähen
dab, et tunned täiskasvanute 
koolitamise eripära, metoo
dikat, uuemaid suundi, muu 
maailma andragoogikat, et 
sul on küllaldane koolitamise 
praktika, positiivne tagasiside 
õppijate poolt jne.»

Ristolaineni sõnul lisab 
see ka enesekindlust ja mo
tiveerib end edasi arendama. 
«Võib-olla on see ka stiimul

T iin a  B e lja e v a
EASLi peasekretär

Sel nädalavahetusel pee
takse Riias XXI rahvus
vahelised üliõpilaste SELLi 
mängud.

Eestist osaleb kõige suu
rema koondisega TÜ (üle 70 
sportlase).

TTÜ ja TLÜ sõidavad ko
hale samuti bussitäie konku
rentsivõimelise seltskonnaga.

Sel semestril on Vanemuise 
tänava õppehoone suure ring
auditooriumi kasutamises sis
se seatud omapärane uuendus
-  tudengid tohivad siseneda 
ruumi vaid ülemistest ustest, 
alumine uks on reserveeritud 
õppejõududele.

Selleks, et alumistes rida
des istuvatel tudengitel ei 
tuleks pähegi pärast loengut 
auditooriumi alumisest uksest 
väljuda, on uksele teibiga kin
nitatud silt, mis teatab, et see 
uks on mõeldud ainult õppe
jõududele.

Kas sellised korraldused on 
tõepoolest vastavuses heade 
akadeemiliste tavadega ja

sist: «Oluline on minu jaoks 
meeskonnatöö hea kolleegiga, 
kes on äärmiselt võimekas ja 
innovatiivne».

«Koos presidendiga oleme 
eesmärgiks seadnud EFPSA 
finantsolukorra parandamise 
ning Euroopa psühholoo
giatudengite teadusajakir
ja The European Student 
Psychologist käimalükkami
se,» rääkis Ulla.

Psühholoogia 4. a üliõpi
lane Leelo Jõulu liitus kong
ressil uuringute võrgustiku 
(Research Network) mees
konnaga ja viib järgmise paa
ri aasta jooksul läbi kahte üle
euroopalist uurimust. «Üks 
uurimus tegeleb psühholoogi 
kui elukutse sotsiaalse kujun
di väljaselgitamisega eri riiki
des ja Euroopas tervikuna,» 
lisas Jõulu.

Kongressil osales kokku 
rohkem kui 250 psühholoogia- 
üliõpilast. Eestist oli Madridis 
9 inimest, TÜst osales kokku 
neli tudengit, peale nimetatu
te veel ka Merle Havik.

tulevastele õppijatele, et 
õpetajal või juhil on teatud 
kvalifikatsioon.» Ristolainen 
soovitab ka teistel TÜ tööta
jatel vastavat järku taotleda, 
eriti neil, kes tegelevad täien
duskoolitusega ja on tunnus
tatud koolitajad ja koolituse 
korraldajad.

Täiskasvanute koolitajad 
saavad juba paar aastat taotle
da III-V kutsekvalifikatsiooni. 
Eesti Täiskasvanud Koolita
jate Assotsiatsiooni Andrase 
andmeil on kõige enam antud
III järku. V järk on seni antud 
vaid kahele rahvusvaheliselt 
tuntud andragoogile Talvi 
Märjale ja Larissa Jõgile. IV 
järk antakse ka üksikutele 
koolitajatele ja koolitusega 
tegelejatele.

Soomlasi on Riiga sõitmas ligi 
paarsada. Võistlused peetakse 
kolme päeva vältel rohkem 
kui 10 spordialal. «Registree
runud on üle 1600 osaleja,» 
rõõmustas SELLi mängude 
Riia peakorraldaja Renate 
Kokorevica. Külalisi on ooda
ta kõige rohkem lähiriikidest, 
kuid tulemas on ka Portugali, 
Saksamaa ja Šveitsi üliõpilas- 
sportlased.

Info: www.lusf.lv/sell.

universitas e vaimuga?
Vägisi tuleb meelde nõuko

gudeaegne muudatus ülikooli 
vanas kohvikus, kui üks saa
lidest vaid «väljavalitutele» 
kasutamiseks määrati. Kas 
sealt ei alanudki vana kohvi
ku allakäik? Seda kummasta
vam on näha sarnaseid asju 
tänapäevases ülikoolis. Kas 
järgmisena paneme tudengid 
peahoonesse sisenema taga
ukse kaudu, et peaukse linki 
kulutaks vaid «valitud käed»?

Loodan väga, et selline to
bedus ära lõpetatakse.

Pille Valk
teoloogiadoktor

K O M M E N T A A R

Riias algavad 
XXI SELLi mängud

K I R I

Ainult õppejõududele

http://www.ut.ee/vilkogu
http://www.lusf.lv/sell
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Tiina Kirss: Äärmuslikkus võib 
väljenduda kaasamõtlemisvõimes

Feminism ei ole ju  ainult teatud tüüpi po
liitiline ideoloogia, vaid võimalus mõelda 
teisest vaatepunktist.

Toronto Ülikooli eesti keele ja  kirjanduse õppejõud dr Tiina 
Kirss ütleb, et tema kursused kannavad pigem eetilisi kui 
poliitilisi sõnumeid. a u a  sak o v a

A ija  S akova

Varsti jõuavad lõpule dr 
Tiina Kirsi kursused TÜs. 
Nii sügis- kui ka kevadse
mestril õpetas Toronto Üli
kooli õppejõud feministlikke 
kursusi ja naisuurimuslikku 
lähenemist.

Kas Teie kursuste puhul 
on õige rääkida fem inis
m ist või naisuurim usest?

Eks mõlemad on õiged. 
Naisuurimuslikud seepärast, 
kuna nad näitavad, et viima
sed veerandsada aastat ei ole 
naisküsimuse üle mõeldud su
valiselt või ainult poliitiliselt. 
Naisuurimus on kujunenud 
üheks õppeväljaks ja uuri
misalaks, kus ei ole võimalik 
mõelda traditsioonilistes pii
rides. Ta on kõige paremas 
mõttes interdistsiplinaarne.

Samas on peaaegu kõikides 
õppevaldkondades hakatud 
mõtlema feministlikult, nais- 
vaatepunktist lähtudes. Kuigi 
naisvaatepunkt ei ole piisav, 
et nimetada midagi femi
nistlikuks, siis on see kõige 
sallivam ja hõlmavam mõiste, 
kust alustada feministliku 
mõtlemisega.

Feminism ei ole ju ainult 
teatud tüüpi poliitiline ideo
loogia, vaid võimalus mõelda 
teisest vaatepunktist.

M illele Te põhiliselt kur
sustel keskendute?

Eelmise semestri kursus 
«Naisuurimuse vaateväljad 
eesti kirjanduses ja kultuu
ris» keskendus ühele kesksele 
naisuurimuslikule tekstile -  
Simone de Beauvoiri «Teine 
sugupool». Selle kättesaa
davus eesti keeles tõstatab 
huvitavaid küsimusi, kuidas 
teatud mõisted ühest kultuur
konnast teise üle kanduvad.

Keskendudes sellele teksti
le, üritasime me Beauvoiriga 
kaasa mõelda. Teadvustades 
endale sealjuures, et raamat, 
mis ilmus Prantsusmaal 1949, 
on ja ei ole oma probleemide
ga kaasaegne.

Eesti kontekst?
Eesti kultuuriloos püüdsime 

leida neid tühemikke, mida 
naisajaloo mittekirjutamine 
on tekitanud. Lugesime näi
teks Veera Poska-Grünthali 
1938. a «Elava Teaduse» 
sarjas ilmunud monograafiat 
«Naine ja naisliikumine».

See on võib-olla üks kõige 
feministlikum raamat, mida 
lugesime, kuna see räägib

naisliikumisest kui sellisest.
Lugesime ka Lilli Suburgi ja 

tema ajakirjanduslikke enese
väljendusi naisküsimusest. 
Asetasime Eesti naiste femi
nistliku mõtlemise baltisaksa 
konteksti, kuna see ei toimu
nud mitte vaakumis.

Võib öelda, et kultuurilooli
ne kallak kursusel oli ekspe
riment ja teeviit sellele, mida 
oleks historiograafilisi lähe
nemisi kasutades vaja palju 
süstemaatilisemalt teha.

Kas võib rääkida ka m in
g itest tulem ustest?

Kursus oli ajalookeskne ja 
tõstatas küsimuse, kas on vaja 
kirjutada naisajalugu ja miks. 
Olulisem kui vastused on het
kel selle küsimuse püstitami
ne ise. Kuluks väga palju aega 
ja tinti, kuni lüngad saaksid 
korvatud.

Selle sem estri fem in ist
lik  kursus kannab n im e
tu st «Aeg, keha ja vaate
nurk: filo so o filis i ja  kul
tu uriloolisi sissevaateid  
naisuurim usse».

Oleme edasi liikunud nais- 
vaatepunkti teadvustamise 
suunas. Tegelesime näiteks 
mõtleja Evelyn Fox Kelleriga. 
Mirjam Hinrikus on tõlkinud 
tema «Mõtisklusi soost ja tea
dusest».

Vaatasime seda, mis toimus 
psühholoogias ja filosoofias, 
kui paar jõulist mõtlejat 
hakkasid tegelema naisvaate- 
punktiga. Üks oluline mõiste 
on emalik mõtlemine, mille 
kaardistas Sara Ruddick, ning 
teine on Nancy Chodorow' 
teadvustatud poiste ja tüdru
kute erinev psühholoogiline 
areng varases lapsepõlves. 
Chodorow' mõttekaaslane ja

järglane on Carol Gilligan, 
keda tuntakse Eestis ehk 
rohkem.

Eestlasi, n ii m ehi kui 
naisi, tavaliselt ehm atab  
sõna fem inism .

Kõigil neil mõtlejail on väga 
tugev eetiline laeng. Seega 
kannavad minu kursused ka 
endas pigem eetilisi kui polii
tilisi sõnumeid.

Loodan, et tegelemine nen
de mõtlejatega aitab kursusel 
osalejatel mõista, et feminism 
ei ole sugugi nii hirmus, kui ta 
algul välja paistab.

Oluline on teadvustada, 
miks feminism tundub nii hir
muäratav. Ning milliste ste
reotüüpide kaudu on seda nii 
Eestis kui mujal sildistatud.

Feministlik mõtlemine ei ole 
ju tegelikult nii võõras meie 
esiemadelegi (Poska-Grünthal, 
Suburg, Kurs-Olesk jt).

Keda võiks nim etada fe
m inistiks?

Radikaalne feminism seos
tub paljudele kas võitleva 
või ründava või karikeeritult 
maskuliinse naise kujuga. 
Ehk naisega, kes tahab kõigi 
teiste üle domineerida ja 
ühiskonnakorraldust pea pea
le pöörata.

Pigem aga püüavad feminis
tid avardada seda välja, kus 
olemasolevad valikud naiste 
jaoks kaardistuvad. Et oleks 
võimalik teha paindlikumaid 
ja loomingulisemaid valikuid. 
Ja selliselt luua helgemaid 
võimalusi sugudevahelisteks 
ja perekondlikeks suheteks.

Kui peaaegu kõik kursu
se l osalejad on naised, 
kas siis  ühiskondlike  
m õttem allide avardam i
ne on ikkagi võim alik?

Kummalgi semestril on kur
susel olnud üks mees. Olen 
märganud, et kui kursusel ei 
ole vähemalt üht meest, siis 
puudub oluline dünaamika.

Selle ühe julge kaudu saab 
selgeks, et on ka teisiti või
malik ja et kedagi ei ole vaja 
ahistada ega alla suruda. 
Olen kindel, et mehi tuleks 
kursustele tulevikus juurde, 
nii on ka mujal olnud. Sest 
nad saavad aru, et keegi ei 
taha kursusel mehi milleski

süüdistada ega neile midagi 
pähe määrida.

See on muidugi õige, et 
omaette ei saa ühiskonda 
muuta ega kallutada.

Kas saab öelda, et Eesti tu
dengid võtavad fem inist
likke kursusi teistm oodi 
vastu kui näiteks USA või 
Kanada üliõpilased?

Ma ütleks pigem, et erine
vus on feministlike kursuste 
ja minu teiste kursuste vahel. 
Naisuurimuslikel kursustel on 
palju suurem rääkimise jul
gus. Väljakutse oma mõtteid 
välja öelda on nendes oluliselt 
suurem.

Feministlikul kursusel on 
suur osa ja tähtsus nii teoorial 
kui ka isiklikul sotsiaalsel 
kogemusel. Oleks vale, kui 
sellistel kursustel jääks isik
lik kogemus seminari ukse 
taha. Niisamuti nagu ei saa 
feministlikud kursused olla 
naiste omavahelise klatši ko
haks, nagu vahel kiputakse 
arvama.

K aasam õtlem ine on üks 
kursuse keskseid  m õis
teid. Omal nahal koge
sin, et see  n ii süütuna  
kõlav tegevus võib päris 
raskeks osutuda.

Olen igas loengus püüdnud 
tekitada sellise momendi, kus 
on piinlikum vait jääda kui 
rääkida. See tagab seminaride 
dialoogilisuse.

Tudengitele on tähtis 
seljataguse omamine. Eel
misel semestril oli selleks 
suhestumine oma vanaema 
ja tema valikute ning võima
lustega.

Seda semestrit alustasime 
mõiste «radikaalne feminism» 
defineerimisega.

Selliselt kutsusime esile 
kõik kollid, mis tudengitel 
kaasa olid võetud. Sõnasta
tud eelarvamusi on lihtsam 
ümber lükata. On asju, mida 
ei pea praktikas läbi katseta
ma, vaid saab mõeldes läbi 
proovida.

Kaasamõtlemise juures 
on väga oluline see tunne, 
et keegi ei suru kellelegi 
midagi peale. Äärmuslikkus 
võib seisneda kaasamõtlemis- 
võimes, mitte äärmuslikus 
käitumises.

U T  K Ü S I B

Mida uut on sulle andnud Tiina Kirsi naisuurimuslikke vaatepunte käsitlev seminar?
A gni Lass
kirjanduse ja 
rahvaluule 3. a 
üliõpilane

Olen feministliku teooriaga 
varem teatriteaduse seminaris 
põgusalt kokku puutunud. Et
tekujutus ja tegelikkus lange
sid enam-vähem kokku.

Loengu «Aeg, keha ja vaate
nurk: filosoofilisi ja kultuuri
loolisi sissevaateid naisuuri
musse» puhul tundus huvitav 
«keha». Igas loengus tutvusta
takse teoreetikute/praktikute 
vaateid, inimese keha aga 
jääb isegi teatriteaduses

tagaplaanile. Loomulikult 
räägime seminarides kehast 
seoses emaduse ning naise 
positsiooniga ühiskonnas. See 
jääb aga siiski tavakäsitluse 
piiridesse.

Kuigi olen ka varem olnud 
teadlik mineviku naiste piina
rikastest rõivastest ja pealesu
rutud käitumisnormidest, on 
ikkagi huvitav kuulda näiteid, 
mis pärinevad reaalselt eksis
teerinud naiste eneste sulest. 
Aga päris seda, mida salaja 
lootsin, pole ma kuulnud. 
Võib-olla kaldusid minu ootu
sed liiga palju müstitsismi või 
lootsin rohkem teada saada 
feministlike kehakesksete 
teatrikatsetuste kohta.

Loengu juures kõige rohkem 
meeldibki, et õppejõud toob 
näiteid eri eluvaldkondadest 
ning ajastutest. Kaasab aru
teludesse võimalikult mitme 
teaduse esindajaid ning vaat
leb nende seost feminismiga.

A n d re a s
K alku n
kirjanduse ja 
rahvaluule 1. a 
doktorant

Tiina Kirss on väga huvitav 
mõtleja ja väga tõsiselt võetav 
feminismi ja võrdõiguslikkuse 
kuulutaja. Olen juba ammu

tahtnud osaleda mõnes tema 
seminaris või loengus.

Feminism, mis tegeleb pal
jude iseenesestmõistetavateks 
kuulutatud asjade kriitilise 
analüüsi ning «arheoloogi
liste» tekstiuuringutega, on 
mulle väga südamelähedane. 
Olen seoses oma uurimis
teemadega tihti mõelnud 
kolonialismis, biologismis ja 
seksismis peituvatele ohtu
dele ning üritanud hoiduda 
teaduslikus traditsioonis ja 
igapäevases keeles juurdunud 
vildakatest mõttemallidest.

Uurides vähemusgruppi 
(setod) kuuluvate naiste loo
dud või esitatud tekste ning 
nende uurimislugu, on mu

meelest sooküsimusest teadlik 
vaatepunkt lausa vältimatu. 
Igasugust kultuurikirjeldajat 
ähvardab alati oht joobuda 
enda kui uurija võimust ning 
näha oma vaatepunkti kui 
ainuvõimalikku ja «teaduslik
ku». Seetõttu on väga oluline 
teadlikkus eri vaatepunktide 
olemasolust.

Tiina Kirsi seminarid on 
olnud mõtlema ärgitavad ja 
toetavad.

Igateisipäevane margina- 
liseeritud teemade (emadus, 
hüsteeria, kirjutav naine jne) 
värske käsitlemine ning juur
dunud mõttemallide dekonst- 
ruktsioon on mõjunud tõesti 
inspireerivalt.

U U D I S E D

Btaalia kultuurivarad 
TU raamatukogus
24. mail kell 10.15 algab TÜ 
raamatukogu väikeses saalis 
seoses näituse «Rara italica» 
lõppemisega konverents 
(itaalia ja eesti k) «Itaalia käsi
kirjad, trükised, joonistused ja 
gravüürid TÜ raamatukogus».

Konverentsi avab käsikir
jade ja haruldaste raamatute 
osakonna juhataja Mare 
Rand. Seejärel saab sõna prof 
Anne Lill. Chieti Ülikooli prof 
Antonio Sorella ettekande 
teema on «Il Secretum ja 
Itaalia identiteedi sünd». TÜ 
külalislektor Pietro Laurettal 
«Schardiuse kollektsiooni 
Itaalia käsikirjad raam atu
kogus» jt.

Ürituse korraldavad itaalia 
keele lektoraat ja Itaalia Kau
banduskoda.

Prof Eero Loone 
juubelisümpoosion
26. mail kell 12 algab ajaloo 
muuseumi valges saalis prof 
emer Eero Loone 70. sünni
päevale pühendatud sümpoo
sion «Mõistlikud valikud».

TLÜ prof Rein Ruutsoo 
peab ettekande «Eero Loone 
ajaloofilosoofina», TLÜ prof 
Mart Raukas «Prof Loone ar
gumendid». Akadeemia Nord 
prof Igor Gräzini ettekande 
teema on «Politoloogia kapi
taalne plärakas ehk: kuidas 
magati maha NSVL lagunemi
ne». TÜst esinevad dots Endla 
Lõhkivi ning magistrid Marek 
Volt ja Marek Järvik.

Rotary kinkis 
kirjandust
13. mail andsid Münsteri Ro
tary klubi piirkonnakuberner 
Adolf Schaetzlein ja Rotary 
raamatute programmi koordi
naator Günter von Steinaecker 
üle klubi raamatukingituse 
õigusteaduskonnale. Õppe- ja 
teaduskirjanduse koguväärtus 
on umbes 15 000 dollarit.

Raamatute üleandmisel üli
kooli kunstimuuseumis täna
sid raamatute eest teadus
prorektor prof Ain Heinaru, 
õigusteaduskonna dekaani kt 
dots Irene Kull jt. Raamatud 
tehakse kiiremas korras kätte
saadavaks.

Laur Palgi 70. sün- 
niaastapaeva näitus
Eile avati TÜ raamatukogus 
füüsik Laur Palgi 70. sünni
aastapäeva näitus.

Füüsikateoreetik Laur 
Palgi on uurinud põhiliselt 
elementaarosakeste nõrga 
vastastikmõju valdkonda. 
Kandidaaditöö käsitles vahe- 
bosoni (W-bosoni) mõju 
nõrga vastastikmõju protses
sidele müü-aatomis. Palgi 
uuris ka nõrga vastastikmõju 
fundamentaalseid aspekte ja 
neutriino probleeme. Ta on 
kirjutanud ja tõlkinud aime
raamatuid. Näituse koostas 
Jaano Vija raamatukogust 
koos füüsika instituudiga.
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Õ N N I T L E M E

Prof Mare Koit 60
22. mail saab 60 arvutiteadu
se instituudi keeletehnoloogia 
prof Mare Koit.

Olles saanud matemaatiku 
hariduse, ei jäänud see siiski 
mitte tema teadustöö kesk
messe. Arvutite areng tõi kaa
sa uued kasutusvaldkonnad. 
Üks selline oli loomuliku kee
le töötlus oma uute ja põne
vate probleemidega. Mare 
Koidu kandidaadiväitekirjas 
olid esimest korda vaatluse 
all eesti keele genereerimise 
probleemid. Valdkond, mida 
nüüd tunneme keeltehno- 
loogia nime all, on kogunud 
järjest enam populaarsust 
kogu maailmas.

Ka Tartu keeletehnoloogid 
on maailmas silma paistnud. 
Siin on kindlasti suur osa 
Mare Koidul, kelle õpilased 
on muutunud tegijateks nii 
eesti keeletehnoloogias kui 
näidanud ennast edukalt ka 
välismaal. Suur abi on olnud 
Mare Koidu kontaktidest 
välisülikoolides ja tema koos
tööprojektidest.

Eraldi tahaks esile tõsta prof 
Koidu tööd uute erialade -  
keeletehnoloogia ja arvuti- 
lingvistika avamisel ja käigus
hoidmisel. Nende õppekavade 
üliõpilastel on tänu tema init
siatiivile olnud võimalik igal 
õppeaastal kuulata vähemalt 
kahe maailmatasemel külalis- 
lektori kursust.

Alates aastast 2004 on TÜ 
keeletehnoloogid ametlikult 
võetud partneriks Põhjamaa
de keeletehnoloogia kraadi- 
õppekooli, mille nõukogus

esindab Eestit prof Koit.
Mare Koit on edukalt osa

lenud nii teadustöös kui ka 
rakenduste väljatöötamisel.

Töökaaslaste seas on prof 
Koit hinnatud oma töökuse ja 
abivalmidusega. Mõnigi kord 
tundub, et ta vääriks rohkem 
tunnustust, kui tema tagasi
hoidlik loomus seda lubab. 
Üliõpilased hindavad teda 
kui väga head juhendajat, kes 
annab alati kasulikku nõu ja 
sisendab juhendatavasse opti
mismi ning järjekindlust.

Õnnitleme ja soovime 
jätkuvalt indu uute teadus
probleemide püstitamisel ja 
nende lahendamisel sellel 
põneval alal, kus kohtuvad 
inimkeel oma mitmekesisuse 
ja matemaatika oma korra
armastusega.

Kolleegid arvutiteaduse 
instituudist ja 

üldkeeleteaduse 
õppetoolist

Õ N N I T L E M E

Prof Ljubov Kisseljova 55
Mõeldes oma austatud kol
leegile, vene kirjanduse pro
fessorile Ljubov Kisseljovale 
tema juubelipäeval, soovime 
talle niisamasugust kiirgavat 
energiat ning otsustusvõimet, 
mida oleme harjunud nägema 
mitmete koosveedetud aastate 
vältel!

Kolleegid vene ja slaavi 
filoloogia osakonnast

T O O K U U L U T U S

TÜ ajaloo muuseum võtab suveperioodiks (juuni-september) 
tööle administraatori, kelle ülesanne on korraldada külas
tajatele sissepääs toomkiriku tornidesse.
Avaldus palgasooviga ja elulookirjeldus esitada 27. maiks. 
Info: TÜ personaliosakond, personal@ut.ee, tel 737 5675.

70

Eero Loone, emeriitprofessor -
26. mai

65

Õ N N I T L E M E
50

Olev Toomla, teadur -  22. 
mai

Mart Kangur, teadur -  20. mai 
Ive Toom, raamatupidaja -
23. mai

60

Mare Koit, professor -  22. mai 
Malle Rebane, saksa keele 
õpetaja -  26. mai

55

Ann Tamm, vanemassistent -
20. mai
Agu Anijalg, insener -  22. mai

45

Hillar Eichelmann, teadur -
20. mai

30

Janno Rootalu, tehnik -  24. 
mai
Merle Sibola, peaspetsialist -
24. mai

25

Siret Linnas, õppekorralduse 
spetsialist -  25. mai
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Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
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Küljendaja Ergi Prommik
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Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

J U U B E L I S E M I N A R

Mare Koit 60
24. mail kl 14 J. Liivi 2-111 

Avamine -  Tiit Roosmaa 
Ettekanded
Haldur Õim (TÜ) -  «Eesti keel ja arvuti ja Mare Koit nende 
vahel».
Leo Võhandu (TTÜ) -  «Tavamatemaatikast ja tavakeelest». 
Kalle Kaarli (TÜ ja Eesti Matemaatika Selts) -  «Mare Koit -  
matemaatik ja keeleteadlane».
Urmas Sutrop (EKI) -  «Eesti keele instituut ja arvuti». 
Martin Völk (Stockholmi Ülikool) ja Heli Uibo (TÜ) -  
«Mare’s world (aparallel treebank)».
Kaili Müürisep (TÜ) ja Tiina Puolakainen (EKI) -  «Eesti 
keele arvutigrammatika loomisest».
Olga Gerassimenko (TÜ) -  «Inimeselt arvutuslingvistikale: 
loomuliku dialoogi õppetunnid».

EESTI F I LOSOOFI A A A S T A K O N V E R E N T S  2 0 0 5

«Filosoofia võimus ja  võimutus»
Reedel, 27. mail
Domus Dorpatensises, Ülikooli 7 (II k) kl 10-13 näitus
-  Eesti filosoofide teosed, tõlgitud filosoofilised teosed, 
doktoritööde projektid

TÜ aulas kl 14.15 Soome Filosoofia Seltsi esimehe, Helsingi 
Ülikooli rektori prof Ilkka Niiniluoto loeng «Karl Popper’s 
World 3 as an Ontological Theory of Culture»

kl 16.30-18.30 ettekanded sektsioonides
• filosoofia ajaloo sektsioon I (Lossi 3-223)
• teoreetilise filosoofia sektsioon (Lossi 3-222)
• teadusfilosoofia sektsioon I (Lossi 3-215)

Laupäeval, 28. mail
kl 10-12.45 ettekanded sektsioonides

• filosoofia ajaloo sektsioon II (Lossi 3-223)
• teadusfilosoofia sektsioon II (Lossi 3-222)
• praktilise filosoofia sektsioon (Lossi 3-215) 

kl 14.30-17.00 ümarlauad (Domus Dorpatensis)
• I filosoofia gümnaasiumis (eetikakeskus)
• II filosoofia tõlkimine (Domus Dorpatensis, kaminasaal)

Korraldavad: TÜ filosoofia osakond ja TÜ eetikakeskus 
Info: eetikakeskus, 737 5427, aire.vaher@ut.ee, 
www.ut.ee/flfi.

L O E N G

Granö-loeng «The challenge  
of interdisciplinarity»

26. mail kl 16.15 Domus Dorpatensis (Ülikooli 7, II k)
16.15 tervitussõnad -  filosoofiateaduskonna prode

kaan Andres Tvauri
Granö-loeng: Soome Filosoofia Seltsi esimees, 
Helsingi Ülikooli rektor prof Ilkka Niiniluoto 
«The Challenge of Interdisciplinarity» 
kommentaar: TÜ prof emer Eero Loone 
diskussioon
kokkuvõte: kultuurisekretär Pertti Pyhtilä, Soo
me Instituut Eestis 

Info: eetikakeskus, tel 7375 427, margit.sakson@ut.ee. 
Korraldavad: Turu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Granö-keskus, 
TÜ filosoofia osakond ja TÜ eetikakeskus.

16.20

17.20
17.40
18-18.15

M A G I S T R I Õ P E

30. mail kl 16 tutvustab ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakond ph aud 128 kolme uuendatud 

õppekavaga magistriprogrammi.

Ajakirjandus -  2 aastat
• pakume toimetajakoolitust töötamiseks eri meediakanalites
• õppekavas on sotsiaalteooriad, uurimismeetodid, praktili

se ajakirjanikutöö ning meediaõpetuse ained
• pakume mitmekülgseid praktikavõimalusi

Meedia ja kommunikatsioon -  2 aastat
• koolitame rahvusvahelisele tasemele vastavaid meedia ja 

kommunikatsiooni analüütikuid
• õppekavas on sotsiaalteooriad, uurimismeetodid ja üle

vaated meediauuringute eri valdkondadest
• pakume võimalusi osaleda eri uurimisprojektides

Kommunikatsioonijuhtimine -  2 aastat
• koolitame kommunikatsioonijuhte-strateege
• õppekavas on sotsiaalteooriad, uurimismeetodid ja eri

alane spetsialiseerumine (äriettevõtetes, avalikus sektoris 
ja mittetulundusühingutes)

• pakume mitmekülgseid praktikavõimalusi

Võimalus astuda nii päevasesse õppesse kui avatud ülikooli. 
Dokumentide vastuvõtt algab 27. juunil.
Info: www.jrnl.ut.ee.

O P P E P A E V
2. juunil on eetikakeskuses õppepäev «Kuidas ülikoolis õpetada 
hästi ja ausalt kirjutama?». Info: 737 5327, kroot.noges@ut.ee.

I N  M E M O R I A M

Eduard Vääri
26. juuni 1926- 17. mai 2005
Lahkunud on emeriitprof 
Eduard Vääri. Ülikooli kaua
aegse õppejõuna olid temas 
õnnelikult ühendatud nii 
keeleuurija kui ka pedagoogi 
eri tahud.

1945 lõpetas ta Tõrva 
Keskkooli kuldmedaliga. 
Sama aasta sügisel astus 
ta sooduskorras eksamiteta 
aja loo-keeleteaduskonda, 
erialaks said soome-ugri 
keeled. Vääri lõpetas üli
kooli 1950. Ta määrati Tartu 
Õpetajate Instituudi eesti 
keele ja kirjanduse õpeta
jaks. Sügisel astus ta uuesti 
ülikooli ja hakkas õppima 
romaani filoloogiat. Insti
tuudi töö kõrvalt õppis ta 
ka eesti ja soome-ugri keelte 
statsionaarses aspirantuuris. 
Peagi algas ka ülikoolis loen
gute lugemine.

1953 kaitses Vääri kan
didaadiväitekirja «Sugulus- 
alane sõnavara läänemere
soome keeltes». 1956 sai 
dotsendiks. Rahvusvaheli
selt tuntakse prof Väärit kui 
läänemeresoome keelte ja 
eriti liivi keele uurijat. Esi
kohal ongi liivi keele uuri
mine. 1975 kaitses Vääri 
doktoriväitekirja «Algupära
sed tuletusliited liivi keeles». 
Seejärel oli ta professori kt, 
aastail 1976-1978 töötas 
Helsingi Ülikoolis. 1980 kin
nitati Vääri TÜ professoriks.

Suurt huvi tundis ta täna
päeva eesti keele probleemi
de vastu.

Keelepoliitika alalt ilmusid 
talt põhimõttelisi kirjutisi.

Temalt on ilmunud «Eesti 
keele õpik keskkoolile,»

«Viron kielen oppikirja» jm.
Vääri huvipiirkonda on kuu

lunud ka leksikograafiaalane 
tegevus. «Võõrsõnade leksiko
ni» (1961) koostajad R. Kleis 
ja J. Silvet kutsusid ta oma 
kaasautoriks. Kuuendat ning 
uuendatud trükki täiendas 
Vääri 14 000 märksõnaga.

Pärast töölepingu katkes
tamist TÜ poolt 31. oktoobril 
1993 jätkas Vääri missiooni
tundest õppetööd EPA keel
tekeskuses, Tartu Õpetajate 
Seminaris ja Tartu Muusika
koolis. Samuti jätkas ta uuri- 
misreise liivlaste juurde ning 
avaldas mitmeid uurimusi.

Ta oli Tartu Linna voli
kogu liige. 2004 autasustati 
Väärit Valgetähe IV klassi 
ordeniga. Kõrgeima keele
teadusliku tunnustusena sai 
ta 2001 Wiedemanni auhin
na. Kõikide Eduard Väärit 
tundnute nimel tahaksime 
loota, et meil kõigil jätkuks 
põhimõttekindlust ja indu 
tema südamele lähedal ol
nud tööde jätkamisel.

Filosoofiateaduskond

SEMINAR
23. mail kl 16 toimub Biomee- 
dikumi suures aud molekulaarse 
ja kliinilise meditsiini keskuse se
minar. Esineb dr Chris Womack 
teemal «The Peterborough Tis- 
sue bank -  A Short History».
Info: Kaili Kaseorg, tel 737 4051.

LOENG
25. mail kl 17 peab prof Tiit 
Rosenberg videoloengu Eesti 
mõisatest.
Loengut saab kuulata Tartus 
Lossi 3-105, Hiiumaal SA Tuuru 
saalis http://video.ut.ee.

K A ITS IM ISE D
31. mail kaitsevad germaani- 
romaani filoloogia osakonnas 
magistritöid ja -projekte: 
kl 9.30 Katrin Tooming «Saksa- 
eesti molekulaarbioloogia valik- 
sõnastik». Juhendaja dots Anne 
Arold. Oponent Kaari Antzon; 
kl 10 Katrin Lõvi «Saksa-eesti 
jahindusalane seletav sõnastik». 
Juhendaja Ruth Niibo, MA. Opo
nent Mari-Ann Palm, MA; 
kl 10.30 Ellen Suits «Eesti 
suurseened. Eesti-ladina-saksa 
valiksõnastik». Juhendaja dots 
Anne Arold. Oponent Kaari 
Antzon, MA;
kl 11 Aigi Piirimees «Väliskau- 
bandusteooria õpiku sõnastik». 
Juhendaja Ilmar Anvelt, MA. 
Oponent Leili Kostabi, MA; 
kl 11.30 Marian Raamat «Eesti- 
inglise seletav riskihaldussõnas- 
tik>>. Juhendaja Kaja Kährik, MA. 
Oponent Ilmar Anvelt, MA; 
kl 12 Tarmo Lilleoja «Kirikukorra 
seletav sõnastik ja terminibaas». 
Juhendajad Ilmar Anvelt, MA ja 
dr Anne Kull. Oponent Raili Põld
saar, MA;
kl 13 Annika Rõõmus «Kultuu
ridevahelise kommunikatsiooni 
ja kompetentsuse aspektid 
saksa-eesti ettevõtluskommu- 
nikatsiooni näitel». Juhendaja 
Merje Miliste, MA. Oponent Elke 
Hanusch, MA;

kl 14 Evelin Hiiemäe «Surm 
tuleb postiga. Rootsi ja eesti 
surmakuulutused. Võrdlev 
uurimus». Juhendaja prof Stig 
Örjan Ohlsson. Oponent Curt 
Dahlgren (Lundi Ülikool).

1. juunil kaitsevad germaani- 
romaani filoloogia osakonnas 
magistritöid ja -projekte: 
kl 10 Kärt Merilain «Maalide res
taureerimine. Inglise-eesti seletav 
sõnastik». Juhendaja Arvi Tavast, 
MA. Oponent dots Enn Veidi; 
kl 10.30 Gertrud Kasemaa 
«Eesti-inglise maksusõnastik». 
Juhendaja dots Enn Veidi. Opo
nent Krista Kallis, konverentsi- 
tõlke mag;
kl 11 Monika Liivamägi «Kesk- 
konnaõiguse inglise-eesti valik
sõnastik». Juhendaja dots Enn 
Veidi. Oponent Reet Sool, filol-knd; 
kl 11.30 Mariko Veidi «Eesti-ing
lise teede ja tänavate sõnastik». 
Juhendajad Reeli Torn, MA ja 
Aleksander Kaldas (Maantee
amet). Oponent Ilmar Anvelt, 
kirjaliku tõlke mag; 
kl 12 Evelin Zagorski «4.-6. 
sajandi kirikuarhitektuuri eesti- 
inglise-eesti seletav illustreeri
tud sõnastik». Juhendaja Kersti 
Meinart, MA. Oponent Enn Veidi, 
filol-knd;
kl 12.30 Karin Issajev «Väike 
inglise-eesti võrkpallisõnastik». 
Juhendaja Kersti Meinart, MA. 
Oponent Mall Tamm, konverent- 
sitõlke mag;
kl 13 Signe Sumerik «Väike ing
lise-eesti inimõiguste sõnastik». 
Juhendaja Raili Põldsaar, MA. 
Oponent Reeli Torn, MA; 
kl 13.30 Liina Soomägi «Välis
kaubanduse finantseerimise 
eesti-inglise-rootsi sõnastik». 
Juhendaja Kersti Meinart, MA. 
Oponent Ene-Reet Soovik, MA;

kl 14 Katre Palm «Kriitiline üle
vaade eesti-inglise-eesti turismi- 
alastest sõnastikest». Juhendaja 
Kersti Meinart, MA. Oponent 
dots Enn Veidi.

mailto:personal@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:aire.vaher@ut.ee
http://www.ut.ee/flfi
mailto:margit.sakson@ut.ee
http://www.jrnl.ut.ee
mailto:kroot.noges@ut.ee
http://video.ut.ee
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Intervjuu
p ro f Jaanus Harroga 

LK 3

Muudatused 
õppekorralduses
LK 2

SELLi mängud Riias
LK 2

29. mail 1925 võeti R iig i
kogus vastu Tartu Ü li
kooli seadus.

U U D I S E D

I Eesti filosoofia 
aastakonverents
Täna kell 14 peab Helsingi 
Ülikooli rektor prof Ilkka 
Niiniluoto aulas loengu «Karl 
Popper’s World 3 as an Onto- 
logical Theory of Culture».

Loengu järel toimuvad ette
kanded sektsioonides. 

Videoloeng: http://video.ut.ee.

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul ala
nud TÜ nõukogus on kavas 
kinnitada TÜ 2004. a ma- 
jandusaruanne, teadus- ja 
arendustegevuse valdkond
likud programmid aastateks
2005-2015, vastu võtta 
täienduskoolitusstrateegia ja 
asutada Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia.

Rektor esitab rektoraadi 
tööaasta aruande. Hinna
takse ka rektoraadi tööaasta 
tulemuslikkust. Arutatakse 
õigusteaduskonna ja õigus
instituudi integratsiooni.

Kirikuloo professoriks kan
dideerib vanemteadur Riho 
Altnurme ja süstemaatilise 
usuteaduse professoriks dots 
Anne Kull.

Audoktorite ja auliik
mete kandidaadid
TÜ nõukogu istungil on kavas 
otsustada valitavate audokto
rite arv. Kandidaatideks on esi
tatud Newcastle upon Tune'i 
Ülikooli prof Stephen John 
Proctor, Tema Pühadus XIV 
dalai-laama Tenzin Gyatso, 
ajaloodoktor Ants Viires, Turu 
Ülikooli emeriitprof Ilmar 
Talve ja Baseli Ülikooli prof 
Jürgen von Ungern-Sternberg.

Auliikme kandidaadiks on 
esitatud Karolinska Instituudi 
dots Tommy Linne.
-------------------------------
O N  L I  N E - K Ü S I T L U S

Kas külastad 
ülikooli muuseume?

Uus küsim us:
Kas ak ad e em ilis e  karjääri 
sü steem  va jab  m uutm ist?  
Vasta: w w w .u t.e e /a ja le h t/

J a a k  A a v ik s o o
re k to r  p ro f

R e k to ra a t p aku b  a k a d e e 
m ilis e le  p e re le  a ru ta m is e ks  
s en is e  a k a d e e m ilis te  a m e ti
k o h ta d e  tä itm is e  korra  kolm  
p õ h im õ tte lis t m u u d atu st.

Tartu Ülikooli akadeemi
liste ametikohtade täitmise 
praegune kord pärineb 1990. 
aastate algusest. Üldiste 
ühiskondlike ja poliitiliste 
muutuste taustal juhindus 
ülikool tookord oma akadee
milise struktuuri ülesehitusel 
klassikalisest Saksa mudelist, 
kus kesksel kohal oli pro
fessori ametikoht ja sellega 
seotud õppetool akadeemilise 
ja tehnilise abitööjõuga. Selle 
mudeliga ühendati mõneti 
vastuoluliselt turufundamen- 
talistlik põhimõte akadeemi
liste ametikohtade täitmisest 
üksnes tähtajaliste, 3-5-aas- 
taste töölepingute alusel.

V an a  s ü s te e m  ta k is ta b
Nüüd, enam kui tosin aastat 

hiljem, on meil võimalus teha 
kokkuvõtteid selle süsteemi 
toimimisest ja kaasnenud 
probleemidest.

Laia maailma arengu- 
suundumuste põhjal tuleb 
tunnistada, et õppetoolidel 
ja professorikesksusel põhi
nev süsteem on kujunenud 
patriarhaalse või ka feodaalse 
ülikooli sümboliks. Põhili
seks hädaks on kujunenud 
formaalsete hierarhiliste 
takistuste tegemine eelkõige 
noorte teadlaste akadeemili
sele karjäärile. Teisest küljest 
on turufundamentalism, mis 
seisneb konkursipõhises koh
tade täitmises iga 3-5 aasta 
tagant, tekitanud ebastabiil
sust ja raskusi teadustegevuse 
strateegilisel planeerimisel 
erinevatel juhtimistasanditel.

Peale selle näeme ülikooli te
gelikkuses, et klassikalise Sak
sa mudeli ja turufundamenta- 
lismi sümbioos on liiga tihti 
viinud formaalsusteni õppe
jõudude ja teadlaste kohtade 
täitmisel -  eelkõige taastäitmi- 
sel. Kohatine silmakirjalikkus

Coimbra grupi üldkogu
• •

Ülikool sõlmis lepingu Kihnuga

A K A D E E M I L I N E
K A R J Ä Ä R

1. Tähta ja lis te  a k a d ee m ilis 
te  am etikohtade  tä itm ise  
jä tkam in e  avaliku ja  võrdse  
konkursi korras.

2. Karjääriraja am etikohtade  
täitm ine:
• es im esel korral avaliku ja  

võrdse konkursi korras,
• edaspid i a tes teerim in e  

am etikõrgenduse  võ im a lu 
sega,

• kolm anda a tes teerim ise  
jä re l a la line  tö ö lep ing .

3. P ro jektipõ h ised  am etikohad  
lih tsustatud  pro tseduurig a.

Olgu siinkohal toodud indivi
duaalse akadeemilise karjääri 
vaba määratlus: see on aka
deemilise töötaja seadustatud 
edenemine ülikooli ametire
delil, lähtudes eelkõige tema 
enda töö tulemuslikkusest 
koos võimalusega jõuda täht
ajatu töölepinguni.

Pärast mitmeid aastaid 
kestnud arutelusid rektoraa
dis, ülikooli ajalehe veergu
del, ülikooli veebis jm oleme 
praeguseks jõudnud seisuko
hale, et analüüsidelt tuleb ha
kata üle minema otsustustele. 
Seepärast pakub ülikooli rek
toraat akadeemilisele perele 
arutamiseks senise akadee
miliste ametikohtade täitmi
se korra kolm põhimõttelist 
muudatust.

K olm  m u u d a tu s t
Esiteks. Järjepidevuse ja 

väljatöötatud süsteemi taga
miseks tuleks jätkata ülikoolis 
tähtajaliste akadeemiliste

ametikohtade täitmisega 
konkursi korras. Enam kui 
seni tuleks sealjuures pööra
ta tähelepanu nende ameti
kohtade täitmisele tõepoolest 
avaliku, kõigile võrdse ja ava
tud konkursi kaudu. Erinevalt 
senisest tuleks professori 
ametikoha määratlusest 
kaotada õppetool kui õppe- 
korralduslik üksus. Seega 
võib samas teadusvaldkonnas 
ja samal erialal vajaduse kor
ral olla ka mitu professorit, 
kusjuures akadeemilised kol
lektiivid kujunevad eelkõige 
ühiste teadusprojektide ja 
huvide, mitte administratiivse 
alluvuse kaudu.

Teiseks. Lisaks eelnevale 
tuleks samuti avaliku ja kõi
gile võrdse konkursi korras 
täita akadeemilisi ametikohti, 
mida võiks nimetada karjääri
raja ametikohtadeks (tenure 
track position). Karjääriraja 
kohad täidetakse esimesel 
korral avaliku ja võrdse kon

kursi korras, kuid edaspidi 
nende ametikohtade täitjaid 
atesteeritakse regulaarsete 
ajavahemike tagant, andes 
neile vajaduse korral ameti
kõrgendust -  näiteks ülevii
misena lektori kohalt dotsen
di kohale või dotsendikohalt 
professorikohale. Pärast kol
mandat positiivset akreditee
rimist jõuaksid karjääriraja 
kohti täitvad akadeemilised 
töötajad alalise töölepinguni. 
Ilmselt oleks mõttekas, et 
alaline tööleping oleks või
malik vaid doktorikraadiga 
töötajatel.

Kolmandaks. Lisaks täht
ajalistele akadeemilistele 
ametikohtadele ja karjääriraja 
ametikohtadele peaksime 
muutuma oluliselt paind
likumaks mitmesuguste 
teadus- ja arendustegevuse 

■ ‘ lepingute täitmiseks vajalike 
(vanem)teadurite ametikohta
de loomisel.

 ̂ Need nn projektipõhised 
ametikohad võiksid saada 
täidetud lihtsustatud protse
duuri korras projekti kestuse 
ajaks, kusjuures ülikool peaks 
nende kohtade täitmisel ar
vestama eelkõige projektijuhi 
seisukohta. Muus maailmas 
on niisugused ametikohad 
valdavalt käsitletavad järel
doktori kohtadena.

Head kolleegid! Tahaks 
loota, et suudame nende sei
sukohtade suhtes veel enne 
jaanipäeva kujundada ühise 
arvamuse, et saaksime uue 
õppeaasta alguses ette val
mistada vajalikud parandu
sed nii ülikoolisisestesse kui 
-välistesse dokumentidesse. 
Individuaalse karjääriraja 
mudel vajab mitte ainult üli
kooli akadeemilise kollektiivi 
heakskiitu, vaid ka muudatusi 
Tartu Ülikooli seaduses või 
ka ülikooliseaduses. Loodan, 
et need ettepanekud leiavad 
eelolevatel nädalatel tõsist 
arutelu ja ülikooli arengu
kavas ette nähtud järkjärgu
line üleminek individuaalse 
karjääriraja mudelile saab 
veel selle kalendriaasta jook
sul tegeliku sisu.

L a u r i  R a n d v e e r
v ä lis s u h e te  o s a k o n n a  
in fo s p e ts ia l is t

1 .-3 .  juu n in i to im u b  C o im b ra  
Ü liko o lis  P o rtu g a lis  C o im b ra  
grupi ig a -a a s ta n e  ü ldkogu .

Tartu Ülikooli esindavad 
rektor Jaak Aaviksoo, teadus
prorektor Ain Heinaru, välis
suhete osakonna juhataja Vir
ve Vihman ja rahvusvahelise 
koostöö juht Sirje Üprus.

Traditsiooniliselt toimuvad 
üldkogul valimised võrgusti
ku juhtorganitesse. TÜ on esi
tanud kandidaadi eelseisvaks 
viieks aastaks.

Rektor Jaak Aaviksoo esit
leb Tartu Ülikooli kui järgmi
se aasta Coimbra üldkogu 
korraldajat. Tartusse on ooda
ta 36 Euroopa juhtiva ülikooli 
rektorit. Üldkogul näidatakse 
ka spetsiaalselt selleks tar
beks tehtud Tartu Ülikooli 
tutvustavat ingliskeelset vi-

I/Š^ IB R Av2lROUP
deot (režii: Mati Kark, TÜ ja 
muusika Alar Suija, TÜ).

Video valmis teabetalituse 
ja välissuhete osakonna koos
töös. Seda saab peagi näha ka 
TÜ veebilehel ning elektroon
sel visiitkaardil.

Coimbra grupp on 1985. 
aastal loodud koostöövõrgus
tik, mis koondab ligi 40 klas
sikalisel universitas’e mudelil 
põhinevat Euroopa teadusüli- 
kooli, kelle hulgas on Camb
ridge, Bologna, Heidelberg jt. 
Tartu Ülikool kuulub võrgus
tikku alates 2003. aastast.

V a r je  S o o t a k

E ile  k irju tas id  re k to r pro f 
J a a k  A av ik so o  ja  SA  K ihnu  
K ultuuriru um  ju h a tu s e  e s i
m ees  M a re  M ä ta s  a lla  k o o s 
tö ö le p in g u le .

TÜ võtab kohustuse finant
seerida igal aastal ühe Kihnu 
päritolu või Kihnus alaliselt 
elava ning ülikooli põhiõppes
se kandideeriva üliõpilaskan- 
didaadi õpinguid ülikoolis 
õppekava nominaalaja jook
sul vabalt valitud erialal.

«Leping on tähtis mõlemale -  
suur aitab väikest ja väike 
aitab suurt, sest TÜ kui orga
nisatsioon on tunduvalt arvu
kama koosseisuga kui Kihnu 
elanikkond,» märkis Kihnust 
pärit majandusteaduskonna 
prof Maaja Vadi.

Vadi sõnul on Kihnu-poolne 
oodatav tulu mitmesugune, 
kuid kindlasti on tore, et see 
annab kõrghariduse omanda-

Mark Soosaar, Maaja Vadi, Mare Mätas, Aire Luts-Vähejaus 
ja Jaak Aaviksoo Kihnu koostöölepingu sõlmimisel, aija  s a k o v a

miseks paremad võimalused. 
Ta ütles, et ehkki Kihnu kooli 
lõpetajad on olnud kaunis 
tublid, on väikekoolides alus
tanutel vahel raske konkuree
rida kõrgkoolidesse astumisel 
ning leping toetab Kihnuga 
seotud hariduse nõudlejaid.

Teise asjaoluna toob prof 
Vadi esile, et leping teadvus
tab ülikoolile, et Kihnu loodus 
ja sotsiaalne elu on huvitavad 
uurimisobjektid ning uurimis
tööd võivad anda Kihnule 
vaatepunkte, kuidas problee
me lahendada.

on kahandanud süsteemi vastu 
usaldust ja seeläbi ka pikaaja
list jätkusuutlikkust.

Ind iv id u a a ls e  karjääri m udel
Juba aastate eest analüü

sis prof Rein Taagepera nn 
saksa sahtlite ja ameerika 
redelite tugevaid ja nõrku 
külgi ning soovitas ülikoolil 
mõelda pigem akadeemiliste
le redelitele, liikudes eemale 
üleformaliseeritud sahtlite- 
süsteemist. Tõsi on ka see, et 
maailma kõrghariduse aren
gusuunad viitavad kasvavale 
vabadusele ning tuginemisele 
individuaalsele akadeemilise
le tulemuslikkusele ja vähem 
struktureeritud akadeemilis
tele hierarhiatele.

Nendest ja teistestki ar
gumentidest lähtudes seadis 
ülikooli nõukogu 2003. aastal 
ülikooli arengukava kinni
tamisel eesmärgi alustada 
järkjärgulist üleminekut indi
viduaalse karjääri mudelile.

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


2 UNIVERSITAS TARTUENSIS 27 mai 2005

Selleks et ülikooli lõpetada tuleb üliõpilasel alates sügisest rangemalt järgida õppekorralduseeskirja ja  vajalikud moodulid õigeaegselt ära valida, u t  ar h iiv

Bakalaureuse- ja doktoriõppe 
korralduses tuleb muudatusi

B A K A L A U R E U S E Õ P P E  U U E N D U S I

■ E dasijõ u d m ist jä lg ita ks e  iga sem estri lõpul.
■ M o o d u le id  saab  valida  Õ IS is .
* Eksam i ja  a rvestu se  tä h ta jad  rangem ad.

D O K T O R I Õ P P E  U U E N D U S I

■ Uued õppekavad .
* J u h en d aja , d ok torand i ja  pro fessori v ah e lin e  lepe.
• A tes te e rim in e  ühtse korra järg i.

U U D I S E D

Raamatukogu  
direktori kandidaadid
TÜ nõukogu päevakorras on 
ka raamatukogu direktori 
valimine.

Kandideerivad sotsiaal
teaduskonna raamatukogu 
juhataja Toivo Aarik, kirjan
duse ja rahvaluule osakonna 
erakorraline prof Jürgen 
Beyer, ajaloo osakonna dots 
Martin Hallik, raamatukogu 
direktori kt Mare-Nelli Ilus 
ning raamatukogu üld- ja 
arendusosakonna juhataja 
Tiina Kuusik.

Marylandi osariigi 
ja  TU koostööst
25. mail külastasid ülikooli 
Marylandi-Balti Euroopa 
Nõukogu (Maryland Baltic 
European Council -  M-BEC) 
esimees, Garretti Kolledži 
president dr Steve Herman, 
õppeprorektor dr Virginia 
Broaddus ja Lääne-Virginia 
Ülikooli õppeprorektor dr 
Cheryl Torsney.

Välissuhete osakonna info
spetsialisti Lauri Randveeri 
sõnul kohtusid külalised 
Balti Õpingute Keskuse ju
hataja Viktor Trasbergi, Raili 
Põldsaarega Põhja-Ameerika 
Uuringute Keskusest ja välis
suhete osakonna töötajatega. 
Nad tutvustasid konsortsiumi 
tööd ja kutsusid TÜd sellega 
ühinema.

M-BEC on välja kasvanud 
1999 asutatud Marylandi- 
Eesti hariduskonsortsiumist, 
mille missioon oli laiendada 
Ameerika rahvuskaardi init
sieeritud Marylandi ja Eesti 
sõjaväelaste vahelist koostööd 
ka tsiviilsfääri. Ameerika 
Ühendriikide Riigideparte
mangu ning Ameerika Eesti 
saatkonna grantide toel on 
konsortsium viinud ellu mitu 
ühisprojekti.

Mullakaitse ja maas
tike konverentsid
Eile lõppes Tartus Euroopa 
Mullakaitse Seltsi (ESSC) ka
hepäevane konverents «Põhja
maade mullakaitse küsimusi».

Konverents otsib EMPÜ 
pressiesindaja Herki Köbase 
sõnul lahendust küsimusele, 
kuidas hoida Põhjamaade 
mullad heas seisus.

Konverentsile järgneb täna 
ja homme TÜ geograafia insti
tuudi korraldatud konverents 
«Maastike multifunktsionaal- 
sus», mis käsitleb muu hulgas 
ka mullakaitse küsimusi.

Konverentsi korraldab 
EPMÜ mullateaduse ja agro
keemia osakond koos ESSC 
nõukogu ja TÜ geograafia 
instituudiga.

Tartus tuleb tervis
liku piima päev
1. juunil kell 11 algab EPMÜs 
tervisliku piima tehnoloogia 
päev.

Ürituse avavad põllumajan
dusminister Ester Tuiksoo ja 
EPMÜ rektor prof Alar Karis.

Ettekandjate hulgas on ka 
TÜ teadlased. Prof Marika 
Mikelsaar räägib sellest, mis
suguseid tervislikke piima
tooted pakub elanikkonnale 
tehnoloogia-arenduskeskuses 
väljatöötatav piima biotehno
loogia. Prof Mihkel Zilmeri 
ettekande teema on «Piim ja 
piimatooted -  müüdid ja te
gelikkus».

Tehnoloogia päeva korral
dab OÜ Tervisliku Piima Bio
tehnoloogiate Arenduskeskus, 
mille asutajate hulgas on ka 
Tartu Ülikool.

B A K A L U R E U S E Õ P E

Ü lle  H e n d r ik s o n
ta s e m e õ p p e ta l i tu s e  ju h a ta ja

29 . a p rillil teh ti ü liko o li n õ u 
k o g u s  p a ra n d u s i õ p p e k o r
ra ld u s e e s k ir ja .

Üks oluline muudatus on 
see, et üliõpilaste edasijõud
mist oma õppekaval jälgitakse 
alates järgmisest õppeaastast 
iga semestri lõpul.

Eksmatrikuleerimine ootab 
neid üliõpilasi, kes ei täida 
oma õppekava iga semestri 
lõpuks vähemalt 50 protsenti 
läbitud õppeajale vastavast 
arvestuslikust mahust. Täis
koormuse nõude (vähemalt 
75% õppeajale vastavast ar
vestuslikust mahust) täitmist 
kontrollitakse ainult kevad
semestri lõpul.

M o o d u lite  v a lim in e  Õ IS is
Järgmisest Õppeaastast 

saavad bakalaureuseõppe 
üliõpilased kinnitada oma 
õppekava moodulite valikuid 
õppeinfosüsteemis.

2005/2006. õppeaastast 
sisseastunutele rakendub ko
hustus valida ÕISis hiljemalt 
esimese aasta kevadsemestri 
lõpuks kaks 16-ainepunktilist 
moodulit (üks suuna- ja üks 
erialamoodul või kaks suuna- 
moodulit).

Hiljemalt teise aasta ke
vadsemestri arvestuslikuks 
lõpuks tuleb valida kõik 
õppekava täitmiseks va-

T Ü M R I te a d u r Eve V e d le r (p il
d il) k a its e s  d o k to r itö ö d  « 2 ,4 -  
d ik lo ro fe n o k s ü a ts e ta a d i la 
g u n d a m is t ta g a v a  p la s m iid i 
pEST4011 s tru k tu u r» .

Eve Vedleri sõnul on her- 
bitsiid 2,4-D maailmas kõige 
laialdasemalt kasutatav taime- 
kaitsemürk. «Kuna see ühend 
on inimese poolt sünteesitud, 
siis on ta loodusele võõras ja 
pinnases elavad organismid 
teda lagundada ei tohiks. Siis
ki on leitud palju mikroorga
nisme, kes on «õppinud» 2,4- 
D-d lagundama. Nende seas 
ka Eestist isoleeritud bakter 
Achromobacter xylosoxidans 
subsp. denitrificans EST4002. 
Sellele tüvele tagab vastava 
võime 76958 aluspaari suu
rune plasmiid pEST4011,» 
selgitas Vedler.

Käesoleva töö tulemusena 
tehti kindlaks selle plasmiidi

jalikud moodulid (pea- ja 
kõrvalaine ning valikained). 
Alusmoodulid on õppekavas 
kõigile kohustuslikud ja need 
on üliõpilasele juba vastavalt 
õppekavale ära määratud ka 
õppeinfosüsteemis.

Esimestena saavad moodu
lite valikuid teha 2004. aastal 
bakalaureuseõppesse astunud 
üliõpilased: teise aasta kevad
semestri lõpuks (26. juuniks 
2006) tuleb valida kõik õppe
kava moodulid (suuna- ja 
erialamoodulid, valikainete 
moodulid).

Esimese semestri kohus
tusliku alusmooduli ainetele 
registreerib üliõpilasi teadus
kond, mis peaks kergendama 
õppetöö alguse järgset sega
dust uute üliõpilaste ainetele 
registreerumisel.

E k s a m ite  tä h ta ja d
Õppeainetele registreeru

misega on üliõpilane võtnud 
endale kohustuse läbida tead
miste kontroll aine toimumise 
semestril ning õppeaine lõpul 
vastata õpetamise ja ainekur-

täielik nukleotiidjärjestus. 
Selgus, et plasmiid pEST4011 
koosneb 29 kiloaluspaari suu
rusest IncPl tüüpi selgroost 
ja 47 kiloaluspaari suurusest 
kataboolsest transposoonist. 
Viimase koosseisus on lisaks 
muudele geenidele kodee
ritud kõik tfd. geenid 2,4-D

suste hindamise küsitlusele 
õppeinfosüsteemis.

Eksam või arvestus peab 
olema sooritatud hiljemalt 
aine toimumise semestrile 
järgneva semestri alguseks. 
Kursusesüsteemis (arsti
teaduskonnas) peavad enne 
kevadise eksamisessiooni 
algust olema sooritatud sügis
semestri eksamid ning enne 
uue õppeaasta algust kõik 
eelmise kursuse eksamid.

Avatud ülikooli üliõpilased 
peavad teadmiste kontrolli 
läbima aine toimumise se
mestrile järgneva semestri 
jooksul.

E -p o s ti a a d re s s
Õppekorralduseeskirjas 

täpsustati üliõpilastele õppe- 
tööalaste teadete saatmise 
infokanalit: selleks on igale 
üliõpilasele ülikooli serveris 
loodud elektronposti aadress.

Sellele aadressile edastatud 
teateid peab üliõpilane kind
lasti jälgima või suunama kir
jad sealt edasi mõnele rohkem 
kasutuses olevale aadressile.

täielikuks lagundamiseks. 
Plasmiidi selgroos asuvad 
geenid kodeerivad funktsioo
ne, mis on vajalikud plasmiidi 
paljundamiseks ja stabiilseks 
säilimiseks peremeesbakteris 
ning ülekandeks teistesse 
bakteritesse. IncPl tüüpi 
plasmiidid on praegu teada
olevalt ühed kõige laiema 
peremeesteringiga iseüle- 
kanduvad plasmiidid, seega 
suuresti vastutavad neil 
kodeeritud lisafunktsioonide 
(kataboolsed või antibiootiku- 
mi resistentsusgeenid) kiire ja 
efektiivse levitamise eest mik- 
roobipopulatsioonides.

Töö juhendaja oli prof 
Ain Heinaru, oponent prof 
Jan Roelof van der Meer 
Lausanne'i Ülikoolist.

Eve Vedlerile anti filosoo
fiadoktori kraad geneetika 
erialal.

D O K T O R I Õ P E

A n i t a  K ä r n e r
d o k to r iõ p p e  p e a s p e ts ia l is t

2 9 . a p rillil v õ ttis  T Ü  nõu ko g u  
v astu  d o k to r iõ p p e  k o rra ld u 
se  m u u tm is e  o tsu s e.

Muudatused on seotud uute 
õppekavade koostamisega, 
doktorantide atesteerimise ja 
juhendamise korraldamisega.

U u e d  õ p p e k a v a d
Alates 2006. aastast haka

takse doktorante võtma uute
le õppekavadele.

Selleks, et uued õppekavad 
saaks sisukad ja eesmärgi- 
pärased, täiendas nõukogu 
õppekava statuuti doktori
õppekava struktuuriga. 
Doktoriõppekava koosneb 
erialaainetest, üleülikoolilis- 
test valikainetest, kõrgkooli 
pedagoogilisest praktikast ja 
vabaainetest.

Ainete koostamiseks pea
vad olema sõnastatud aine 
eesmärgid.

Samuti peavad kõikide 
ainete puhul olema selgesti 
väljendatud teadmised ja 
oskused, mis doktorant aine 
läbimisel omandab.

Üleülikooliliste ainete 
saamiseks kuulutas õppe
prorektor välja konkursi, kus 
iga teaduskond saab pakkuda 
2 või 4 ainepunkti mahus 
aineid, mis arendavad dokto
randi oskusi, et lüüa tööturul 
paremini läbi.

T i in a  B e l ja e v a
E A S L i p e a s e k r e tä r

E elm ise l n ä d a la v a h e tu s e l 
to im u s id  R iias  21. S E LLi 
m än g u d .

TÜ iluvõimlejad said üle
kaaluka võidu rühmvõim- 
lemises. Kergejõustiklastest 
sai 400 m jooksus teise koha 
Ergo Leibak ajaga 49,30. Julia 
Nilova võitis kolmikhüppe 
tulemusega 12.55. Renee 
Oruman 110 m tõkkejooksu 
14,54. Jekaterina Patjuk saa
vutas 3000 m jooksus isikliku 
rekordiga 9.49,65 teise koha. 
Jekaterina Duman oli 800 m 
jooksus kolmas (2.14,77). 
Liina Utsal sai teivashüppes 
pronksmedali (3.20).

TÜ võrkpallinaiskond ja 
-meeskond said mõlemad kae
la pronksmedalid. Kolmanda 
koha mänge eraldi ei peetud,

D o k to r iõ p p e  le p e

Alates suvisest doktoranti
de vastuvõtust sõlmivad ju
hendajad ja doktorandid ning 
vastav professor või õppetooli 
hoidja kolmepoolse leppe.

Leppes sätestatakse vastas
tikused õigused ja kohustused 
ning näidatakse, missugustest 
allikatest finantseeritakse 
doktorandi uurimistööd.

Leppe juurde koostab dok
torant koos juhendajaga indi
viduaalplaani, kus ta kirjeldab 
oma planeeritavaid tegevusi 
koos ajakavaga.

Sellele plaanile toetub ates
teerimiskomisjon, kes kord 
aastas hindab doktorandi 
edasijõudmist.

Uue õppeaasta algul sõlmi
takse lepped ka teise ja kol
manda aasta doktorantidega.

A te s te e r im in e
Doktorantide atesteerimi

seks kehtestas rektor ühtse 
korra, mis jõustub järgmisest 
õppeaastast. Atesteerimisel 
võetakse aluseks doktoran
di individuaalplaan ja selle 
põhjal koostatud atesteerimis- 
aruanne.

Sel kevadel võib atesteerida 
veel teaduskonnas kinnitatud 
korra järgi, aga kasutada tu
leb uut atesteerimisaruande 
vormi ning tulemused kan
takse ainepunktidena õppe- 
infosüsteemi. Nii on edaspidi 
õppeinfosüsteemis nähtav ka 
doktorandi edasijõudmine 
uurimistöös.

mistõttu poolfinaalide kao
tajad said mõlemad pronks
medalid.

TÜ naiskond, kes ei osa
lenud vigastuste tõttu mitte 
kõige tugevamas koosseisus ja 
kes samas valmistub Euroopa 
ülikoolide võrkpalli meistri
võistlusteks juuli alguses, 
sai tunda lätlaste tugevust. 
Mängud näitasid siiski, et 
tartlannad on võimelised 
edukalt esinema Euroopa pa
rimate üliõpilasnaiskondade 
seltskonnas.

Osales ligi 1400 tudengi- 
sportlast ja 185 treenerit-esin- 
dajat 10 riigist ja 60 ülikoolist, 
võisteldi 13 spordialal.

Mängude lõputseremoonial 
andis Läti üliõpilasspordiliit 
teatepulga üle Eesti Akadee
milisele Spordiliidule. XXII 
SELLi mängud toimuvad 
2006. a 19.-21. maini Tartus.

Eve Vedler kaitses doktoritööd Tudengisportlased Riias
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Ivar Aroldi elutöö 
jõudis raamatusse
T õ n u  O ja
g e o in fo r m a a t ik a  ja  
k a r to g r a a f ia  p ro f

31. m aii to im u b  g e o g ra a fia  
in s titu u d is  (V a n e m u is e  4 6 -  
3 2 7 ) Iva r A ro ld i ra am a tu  
«Eesti m aas tiku d »  e s itlu s .

Ivar Arold on pikka aega 
töötanud TÜ geograafia 
instituudis. Nüüd on valmis 
põhjalik ja hästi illustreeritud 
kokkuvõte elutööst -  raamat 
«Eesti maastikud». Väljaandja 
on TÜ geograafia instituut, 
toetaja Keskkonnainvestee
ringute Keskuse keskkon
nateadlikkuse programm. 
Raamat ilmus TÜ Kirjastuse 
vahendusel.

«Eesti maastikes» käsit
letakse Eesti mandriosas ja 
suurematel saartel kujunenud 
maastikke kui geosüsteeme, 
mis moodustavad meie loo
dusliku elukeskkonna.

Esimene osa annab lühi
ülevaate maastike kivimilise 
aluse kujunemisest ja olulise
matest omadustest, maastikke 
kujundava ilmastiku ja veesti- 
ku põhijoontest ning muld- ja 
taimkattest.

Teist osa, milles käsitle
takse tüpoloogilises laadis 
erinevatel pinnavormistikel 
kujunenud maastikke, võiks 
nimetada Eesti looduskesk
konna geomorfoloogilis- 
maastikuliseks ülevaateks.

Maastike süstematisee
rimise aluseks on võetud 
morfogeneetilised reljeefi- 
tüübid, milles kajastuvad 
erinevate vormide ja oma

dustega maastike kujunemisel 
olulist osa etendanud loo
duslike tegurite (jääliustike, 
mere, tuule, jt) toimed. See 
võimaldab ka kõige paremini 
esile tuua maastike kasutuse 
looduslikke eeldusi. Kuna 
taimkatte tüüpidest suurima 
levimusega on Eestis metsad, 
on metsataimkatte levikule 
pööratud varasemast enam 
tähelepanu.

Kolmandas osas antak
se koondülevaade reljeefi 
suurvormidel (lavamaadel, 
kõrgustikel) kujunenud 25 
maastikulisest üksusest.

Taoliste Eesti maastikuliste 
ülevaadete koostamine on 
võimalikuks saanud peamiselt 
eelmise poolsajandi jooksul 
tehtud looduskomponentide 
(pinnamoe, muldkatte) vara
semast detailsema uurimise ja 
kaardistamise alusel. Ühtlasi 
on tegu ülevaatliku kokku
võttega praeguseks vanema 
põlvkonna loodusteadlaste 
töödest.

Vähemärgatud
mälestusmärk
T u l l io  l lo m e t s
A k a d e e m il is e  M u in s u s k a its e  
S e lts i e s im e e s

Linna ja  ko o lid e  e k s k u r
s io o n id e  p ro g ram m is  p e ak s  
k in d la s ti o le m a  E esti e s im e 
se  trü k ik o ja  m ä le s tu sm ä rk .

Selle juurde sobiks tul
la Gustav Adolfi ausamba 
juurest. Praegu kõnnitakse 
ülikooli kohviku ees asuvast 
mälestusmärgist tähelepan
damatult mööda.

Ettevalmistused varem 
loodud gümnaasiumi muut
miseks ülikooliks olid alanud 
juba 1631. Sama aasta esi
mesel poolel tellis kindralku- 
berner Johan Skytte ülikooli 
trükikoja tarvis Stettinist 
trükitüübid. Trükikoja loomi
sele oli alus pandud. Ülikooli 
trükikoda alustas tegelikku 
tegevust 1632 ja tegutses kuni 
1656. aastani. Üks asukohti 
on olnud vanade linnaplaani
de põhjal just ülikooli kohviku 
esine õueala.

Eesti esimesele trükikojale 
pühendatud mälestusmärgi 
avamisest möödub järgmisel 
aastal 25 aastat. 4. detsembril 
1981 avati pidulikult ülikooli 
vana kohviku ees oleval va
sakpoolsel muruplatsil hallist 
graniidist raamatukujuline, 
trükipressi kujutise ja aasta
arvuga MDCXXXI mälestus
märk. Mälestusmärgi autor ja 
valmistaja oli tolleagse Heide
manni nim trükikoja töötaja, 
trükikunsti uurija Arnold 
Everaus.

Mälestusmärgi lähiümbruse 
kujundused on aegade jooksul 
muutunud. Praegune kohviku 
ümbrus pärineb mõne aasta 
tagusest kohviku ja kõrval
hoone remondi päevilt.

Ülikooli kohviku tegutse
mise elustumisega on õige 
aeg muuta kultuurilooliselt 
ja ülikooli ajaloo seisukohalt 
olulise mälestusmärgi vahe
tu ümbrus kaunimaks ning 
tagada selle pidev hooldus ja 
korrashoid.

Emotsioonid ja aju
Intervjuu psühhofüsioloogia prof Jaanus Harroga
A ija  S a k o v a

E esti k ä itu m is - ja  te rv is e -  
te a d u s te  k es k u s e  ju h a ta ja ,  
p s ü h h o fü s io lo o g ia  p ro f, m e 
d its iin id o k to r J a a n u s  H arro  
te g e le b  a fe k tid e  n e u ro b io -  
lo o g ilis e  re g u la ts io o n i u u r i
m ise g a . N e lja  v iim a s e  a a s ta  
u u rim is tu le m u s te  e e s t anti 
tä n a vu  H a rro le  s e lle a la s te  
tö ö d e  e e s t E esti V a b a riig i 
te a d u s p re e m ia  a rs tite a d u s 
te  v a ld k o n n a s .

Mida tuleb mõista afek
tide neurobioloogilise 
regulatsiooni all?

Uurime seda, mis toimub 
ajus siis, kui tekivad emot
sioonid. Samuti erinevaid 
emotsionaalseid seisundeid, 
mis on aluseks individuaal
sele käitumisele. Tegeleme 
küsimusega, kuidas luua pa
remaid ravimeid emotsionaal
sete häirete ravimiseks.

20. saj algul valitses käi
tumise uurimisel füsioloo
giline lähenemisviis. Kuna 
aga olemasolevad aju-uuri- 
mise meetodid jäid ajale 
jalgu, asendasid nende mõju 
psühhoanalüütilised teooriad, 
mis ei tuginenud teadmistele 
ajutalitlusest.

Järgnenud kognitiivne 
revolutsioon tõi teaduslikult 
rangemad meetodid, kuid 
nendestki ei piisa, et vastata 
paljudele inimesi kõige enam 
huvitavatele, igapäevast käi
tumist puudutavatele küsi
mustele.

Aju ja käitumise uurimise 
arsenal rikastub jätkuvalt. Eri
ti viimastel aastakümnetel on 
oluliselt arenenud võimalus 
kombineerida neurokeemilisi 
ja psühhofarmakoloogilisi 
analüüse. See koos mole
kulaargeneetikaga annab 
lootust inimvaimu ja -hinge 
paremaks mõistmiseks.

Aga katsed toimuvad ju 
eelkõige loomadega?

Põhiliselt rottidega, kuid 
meil on ka üks inimkatse 
moodul. Seega kui tudeng 
pöördub uurimissooviga minu 
poole, siis küsin esimese asja
na, kas teda huvitavad loom- 
või inimkatsed.

Katseloomadel uurime ajus 
toimuvaid protsesse ja ini
mestel ajus toimuvate protses
side perifeerseid markereid. 
Inimesega on aga näiteks 
see eelis, et saab mõõta just 
inimesele omast käitumist. 
Näiteks uimastite tarvitamist 
või liigriskivat käitumist 
liikluses. Ja seda kooskõlas 
isiksuse omadustega.

Kas võib öelda, et inim
katsed huvitavad rohkem 
psühholoogiast tulevaid 
üliõpilasi ja loomkatsed 
pigem arstitudengeid?

Ei ütleks. Endise Nõuko
gude Liidu territooriumil on 
loomkatsed psühholoogias 
oluliselt vähem levinud kui 
paljudes teistes riikides. 
Meile suruti pikka aega liiga 
dogmaatilises vormis peale 
Pavlovi õpetust. Ja kaldun 
arvama, et vastureaktsioo
nina sellele tekkis olukord, 
kus psühholoogia ei tahtnud 
pikka aega midagi teada ajust 
ning loomkatsetest ammugi 
mitte. Loomkatsete mõte ongi 
ju selles, et aru saada, kuidas 
aju käitumise tekitab.

Praegu on muidugi olukord 
teine. Mitmed psühholoogia
tudengid tahavad tegeleda 
loomkatsetega.

Prof Jaanus Harro in vivo mikrodialüüsi aparatuuriga, 
mille abil saab reaalajas jälgida roti aju närvirakkudest 
vabanevate ainete sisaldust. AIJA SAKOVA

Närvirakkude rühmade funktsioneerimist 
võib võrrelda keelkondadega ehk teatud 
närvirakkude grupid räägivad nö ühte 
keelt. Mõni rakk saab paljudest keeltest
aru, mõni mitte.

Näitasite mulle enne 
üht onZine-loomkatset, 
kus rotil oli pandud ajju 
sond.

On võimalik jälgida loo
made käitumist või ka seda, 
mis nende ajus toimub. Üks 
ajuga tegelemise võimalus 
on uurida keemilisi aineid 
ajukoes, selleks peab aga aju 
välja võtma.

Selleks, et eksisteeriks 
käitumine ja psüühika kui 
sellised, peab toimuma närvi
rakkude omavaheline suhtle
mine. Suur osa sellest on kee
miline protsess, st ühest ra
kust eraldub keemiline aine -  
neurotransmitter ehk virgats- 
aine, mis teise närviraku peal 
seostub spetsiifiliste valkude 
ehk retseptoritega.

Nii hakkab närvirakk käi
tuma teistmoodi, kui ta enne 
käitus. Ja mõjutab selliselt 
järgmisi rakke.

Närvirakkude rühmade 
funktsioneerimist võib võrrel
da keelkondadega. Ehk teisi
sõnu eksisteerivad rakkude 
grupid, mis räägivad nö ühte 
keelt. Keemilisi aineid võiks 
pidada keele vasteteks. Mõni 
rakk saab paljudest keeltest 
aru, mõni mitte.

Meie tegeleme muu hulgas 
konkreetsemalt virgatsaine
te vabanemise uurimise ja 
mõõtmisega vabalt ringiliiku- 
val loomal. Selleks voolutame 
looma ajust läbi füsioloogilist 
lahust. Ja mõõdame närvi
rakkudest vabanevate ainete 
sisaldust.

Selleks on vajalik väga 
hea aparatuur.

Jah, aparatuur on meil väga 
kvaliteetne. Kõige uuemad 
on^me-mikrodialüüsisüstee- 
mid, mis on ostetud põhiliselt 
europrojekti Newmood raha 
eest, on parimad maailmas.

Mida mõista inimuurin- 
gute all?

Vaatame, kuidas inimesed 
oma igapäevases elus käitu
nud on.

Viimastel aastatel oleme 
oma uurimistulemused saa
nud põhiliselt ühe ensüü- 
miaktiivsuse mõõtmisega. 
Seda ensüümi saab vereliis- 
takutelt, trombotsüütidelt. 
Selle aktiivsus peegeldab aju 
ühe närvirakkude rühma, 
serotoniinineuronite talitust. 
Selle ensüümi aktiivust seos
tatakse inimese käitumise 
iseärasustega.

Meie oleme selliseid uurin
guid esimestena maailmas 
teinud populatsioonipÕhi- 
selt. Ehk siis suurtel juhu- 
valimitel.

Kuidas leitakse katses 
osalejaid ja kas inimesed 
on nõus?

Lähtuvalt uuringu tüübist 
võetakse inimestega ühen
dust ja küsitakse, kas nad on 
nõus osalema. Õnneks neid 
inimesi ikka jätkub. Ja eks 
inimesed on huvitatud sellest, 
mida nende isiksuse kohta 
öeldakse. Nad saavad ju kõik 
tagasisidet.

U U D I S E D

Noor-Eesti 100
Eile ja täna tähistatakse Eesti 
Kirjandusmuuseumis kõne
koosoleku ja konverentsiga 
«Noor-Eesti» 100. aastapäeva.

Eilsel kõnekoosolekul esi
nesid Ain Kaalep, Ain-Elmar 
Kaasik ja Jan Kaus. Konve
rentsi esimene blokk kandis 
pealkirja «1905-1915: «Noor- 
Eesti» kümme aastat: aeg ja 
kirjandus». Ettekannetega 
esinesid dots Kaido Jaanson, 
prof Eero Medijainen, Epp 
Preem, Kersti Koll, Tiina 
Kirss. Tänahommikune kon- 
verentsiblokk on pühendatud 
eestlaseks jäämisele ning 
alates 14.30 algab konverentsi 
«Saagem eurooplasteks» osa. 
Ettekannetega esinevad Katre 
Talviste, Katrin Tombak, Lea 
Piid, Sirje Olesk, Liina Lukas 
ja Mari Tarvas.

Alates eilsest on 25. augus
tini avatud kolm näitust: üks 
kirjandusmuuseumis ja kaks 
Tallinnas.

Ettekandepäev
GMOdest
Täna toimub Tallinnas kesk
konnaministeeriumis ettekan
depäev «Kas elu ilma geneetili
selt muundatud organismideta 
on võimalik?».

Ettekandeid peavad EPMÜ, 
TTÜ jt teadlased. TÜst peab 
ettekande pealkirjaga «Tee
lahkmel» prof Kalevi Kull.

Ürituse korraldab Eesti TA 
looduskaitse komisjon koos 
EPMÜ ja keskkonnaministee
riumiga.

Üliõpilaste
suvemängud
Mai viimaste päevadeni kestab 
soodsaim registreerumine üli
õpilaste VI suvemängudele.

Suvemängud toimuvad 
24.-26. juunini Käärikul.

EASLi peasekretäri Tiina 
Beljaeva sõnul on kavas 13 
ala. Peale jalgpalli, Seina- 
mäejooksu, auto lükkamise 
ja rannavõrkpalli on kavas 
uudne rulluisuvõistlus ja mitu 
meelelahutusala. Hind 350 
kr inimese kohta sisaldab 6 
toidukorda, võistlustest ja pi
dudest osavõttu.

Registreeru: www.easl.ee/ 
reg. Kiirel registreerimisel on 
eeliseid.

Kevadkontsert
27. mail kell 19 toimub aja
loomuuseumis kevadkontsert, 
millega tähistab oma ametist 
lahkumist skandinavistika osa
konna külalisprof Stig Örjan 
Ohlsson.

Händeli, Beethoveni, Schu- 
berti, Brahmsi, Sibeliuse, 
Nystroemi, Saint-Saensi jt 
autorite muusikat esitavad 
Anna Kuvaja klaveril, sop
ran Liisa Huttu-Hiltunen ja 
mezzosopran Sigrid Ohlsson.

Järgneb kevadball Paabelis. 
Sissepääs tasuta.

L O E N G

P ro f U d o  K o lla tz

«Estonia in Europe -  
On its Way from 
Nice to Rome»

31. mai kl 16 
SA Domus Dorpatensises, 

Ülikooli 7

Osalemissoovist teatada: 
dorpatensis@dorpatensis.ee 

või 733 1345.

Eesti esimese trükikoja mälestusmärk. A N D R E ST E N N U S

http://www.easl.ee/
mailto:dorpatensis@dorpatensis.ee
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Õ N N I T L E M E

Prof emer Eero Loone 70
Ajaloofilosoofiageeni väi
kesest tõenäosusest hooli
mata on tõeks juubilari isa 
teose «Bibliotheca Estoniae 
historica» olemasolu nii New 
Yorgi kui ka Saksamaa ülikoo- 
liraamatukogudes ja tema ema 
ajalooprofessori roll TRÜs.

Nende vaimse pärandiga 
seotud motiivid viisid Eero 
Loone Moskva Lomonossovi 
nim Ülikooli ajalugu õppima, 
kus veel hiliseil 1950. aastail 
leidus tsaariajal Euroopas 
haritud professorkonda. 1963 
samas ajalookandidaadiks 
saanuna ei võtnud Loone 
Moskvas vastu soodsat Lu
meinimese Uurimise Komitee 
teadusliku sekretäri kohta, 
vaid asus meie ülikooli, alul 
ajaloo ja seejärel filosoofia 
kateedrisse. 1960. aastate 
keskel ta juba arendas riigi
filosoofiast erinevaid vald
kondi -  väärtuse filosoofiat ja 
analüütilist marksismi.

Esitanud 1976. a doktori
väitekirja, pidi dots Loone 
üle seitsme aasta ootama NL 
TA Filosoofia Instituudi tea
dusnõukogu järelekasvamist 
oma tööle ning kaitsmisele 
pääsemist. Sel uurijarajal sai 
juubilar väärika verstaposti 
teadusmonograafiale omase

65-dollarise raamatuga «Nõu
kogude marksism ja analüü
tilised ajaloofilosoofiad». The 
Sunday Times avaldas viima
se kohta tutvustuse, mis oli 
umbes viie pilgeni täis Eesti 
ajalehekülje mahtu.

Toimetus Academic Press 
Californias usaldas prof Loo- 
nele kirjutada 20 lehekülge 
oma «Natsionalismi entsük
lopeediast». Loone liikmesus 
Cambridge Clare Hall’i kol
ledži eluaegse fellow1 na on 
prestiižilt otsekui olla Upp
sala, Tartu ja Turu ülikooli 
audoktor korraga.

Õ n n e  s o o v iv a d  k o lle e g id  
f i lo s o o fia  o s a k o n n a s t

KAI TSMI SED
1. juunil kaitsevad pedagoogika osa
konnas Ülikooli 16-102 magistritöid: 
kl 14.15 K ris ta  U ib u  «Klassiõpetaja 
rollid infoühiskonna tingimustes ar
vutit õppetöös kasutavate õpetajate 
näitel». Juhendaja emeriitprof Jaan 
Mikk ja Triin Marandi, MA. Oponent 
prof Eve Kikas;
kl 15.15 M a re t O lo  «Kolmanda klassi 
õpilaste funktsionaalne lugemi
soskus: Hea Alguse ja tavaklasside 
võrdlus». Juhendaja prof Eve Kikas. 
Oponent Pilve Kängsepp, MA; 
kl 16.15 U lv i K ru u s  «Abistavaid ma
terjale õpiraskustega õpilaste 8. kl 
keemia õppimiseks». Juhendaja dots 
Tiia Pedastsaar. Oponent Meelika 
Melders, MA.

1. juunil kaitsevad bioloogia-geo- 
graafiateaduskonnas Vanemuise 
46-301 magistritöid: 
kl 10.15 E le  Vahtmäe«Pöhjataimestiku 
kaardistamine häguses rannikume
res kaugseire meetodil». Juhendaja 
erakorr van-teadur Tiit Kutser, PhD. 
Oponent erakorr van-teadur, Helgi 
Arst PhD;
kl 11.30 L iis a  M e ts a m a a  «Tsüano- 
bakterite tuvastamine kaugseire 
meetodite abil, Läänemere näitel». 
Juhendaja erakorr van-teadur Tiit 
Kutser, PhD. Oponent teadur Anu 
Reinart, PhD.

1. juunil kl 15 kaitseb TÜ nõukogu 
saalis P iib e  M u d a  d o k to r itö ö d
«Hüpertensioon ja homotsüsteiin: 
hüpertensiooni ja homotsüsteiini seo
sed ravitud ja ravimata kaasuva süda
me isheemiatõvega ja isheemiatõveta 
hüpertensiooniga patsientidel». 
Juhendajad emeriitprof Rein Teesalu 
ja prof Mihkel Zilmer. Oponent prof 
Bengt Thomas Hedner (Göteborgi 
Ülikool)._________  ______

2. juunil kl 14.15 kaitseb Tiigi 78-127 
E v e ly n  K iiv e  d o k to r itö ö d  «Kesk
närvisüsteemi serotonergilise aktiiv
suse ja käitumise spetsiifiliste kor- 
relaatide uuringud». Juhendaja prof 
Jaanus Harro, MD, PhD. Oponent 
prof Britt af Klinteberg, PhD (Stock
holmi Ülikool).

2. juunil kaitsevad sotsioloogia ja 
sotsiaalpoliitika osakonnas Tiigi 78- 
125 magistritöid:
kl 15 M a r it  A a s  «Consumption 
values: value differences between 
Baltic States’ shoppers and trade 
influence on consumption habits». 
Juhendaja mag Andu Rämmer. Opo
nent mag Anu Laas; 
kl 16 K a r in a  L õ h m u s  «Dialüüsravil 
olevate patsientide vajadus sotsiaal
töö teenuse järele elukvaliteedi ja 
sotsiaalse toimetuleku hinnangu 
alusel». Juhendajad Judit Strömpl, 
PhD ja Ülle Kirsimägi, MA. Oponent 
Kairi Kõlves, MA;
kl 17 H e le n a  P u rg a  «Tagastatud 
majade üürnike olukord ja eluaseme- 
strateegiad Tartu linnas: hinnang 
eluasemeteenuse vajalikkusele». 
Juhendaja dots Jüri Kõre. Oponent 
Anneli Kährik, MA.

3. juunil kl 14 kaitseb Biomeedikumis 
S ir li R a u d  d o k to r itö ö d  «Muutused 
GABAergilise süsteemi talitluses 
koletsüstokiniini teist tüüpi retseptori 
puudulikkusega hiirtel». Juhendajad 
prof Eero Vasar ja van-teadur Vallo 
Volke. Oponent dr Gregers Wegener 
(Aarhusi Ülikool).

6. juunil kaitsevad Riia 23-217 d o k 
to r itö id :
kl 9.15 A n d re s  T o v e r «Fenooli 
lagundamiseks vajaliku pheBA 
operoni regulatsioon Pseudomonas 
putida rakkudes». Juhendaja dots 
Maia Kivisaar. Oponent prof Martin 
Romantschuk (Helsingi Ülikool); 
kl 12.15 H e le n  U d ra s  «Heksoosi 
kinaasid ja glükoosi transport pärmil 
Hansenula polymorpha». Juhendaja 
dots Tiina Alamäe. Oponent prof 
Andrei A. Sibirny (Ukraina TA Raku
bioloogia Instituut).

6. juunil kaitsevad KH aud 430 ma
gistritöid:
kl 9.15 A iv i A o la id  «Romusõidukite 
käsitlemine Eestis». Juhendaja prof 
Toomas Tenno. Oponent Karin Hel- 
lat, MSc;
kl 9.45 J a n a  B u d a š o v a  «Anioon- 
sete pindaktiivsete ainete käi
tumine õliga reostatud pinnase 
bioremedatsioonis». Juhendajad 
prof Toomas Tenno ja Aare Selberg, 
MSc. Oponent Karin Hellat, MSc; 
kl 10.15 M a r t in  K u ts a r  «Komplek 
seerimisentalpiad Lewisi aluste ja 
BF3 vahel: mõnede arvutuskeemia 
meetodite võrdlus». Juhendaja prof 
Peeter Burk. Oponent Jana Tammi- 
ku-Taul, PhD;
kl 10.45 A g n e s  K ü tt «Spektrofoto- 
meetriliste aluselisuse ja happelisuse 
skaalade laiendamine atsetonitriiIis». 
Juhendajad prof Ivo Leito ja Ivari 
Kaljurand, PhD. Oponent uurija-prof 
Asko Uri;
kl 11.15 M a rg it  L a ja  «Põlevkivituhk, 
omadused ja käitumine vesikeskkon-

nas». Juhendajad Karin Hellat, MSc 
ja  prof Uve Kirso (KBFI). Oponent 
Mihkel Koel, PhD (TTÜ); 
kl 13.30 Im b i R a u k  «Polüpürrooli 
pentameeri dikatiooni ja mõningate 
anioonide vaheliste interaktsioonide 
võrdlev poolempiiriline, ab initio 
ja DFT uurimus»; Juhendajad prof 
Peeter Burk ja Tarmo Tamm, PhD. 
Oponent teadur Kaido Sillar, PhD; 
kl 14 L iin a  P e rm a n n  «Titaankarbiidist 
sünteesitud nanopoorsete süsinikma- 
terjalide elektrilise kaksikkihi karakte
ristikud». Juhendajad prof Enn Lust 
ja Alar Jänes, PhD. Oponent teadur 
Gunnar Nurk, PhD.

6. juunil kl 15.15 kaitseb TÜ nõukogu 
saalis E d u a rd  G e rš k e v itš  doktori
tööd «Luuüdi doosid ja leukeemia 
risk eesnäärme kiiritusravis». Ju
hendajad prof Klaus Rüdiger Trott 
(Londoni Ülikool), füüs-mat-knd Enn 
Realo. Oponendid prof Wolfgang 
Dörr (Dresdeni Carl Gustav Carus’e 
Tehnoloogia Ülikool), dr Vladimir 
Štšerbakov (SA Põhja-Eesti Regio- 
naalhaigla).

7. juunil kaitsevad Ülikooli 16-212 
magistritöid:
kl 14.15 P ire t V o o la id  «Eesti mõista
tuste perifeerne aines. Elektroonilised 
andmebaasid Internetis». Juhendaja 
prof Arvo Krikmann. Oponent dots 
Tiiu Jaago;
kl 15.15 M e lik a  K in d e l «Vaateid koha- 
pärimuse väärtustamisele lähtuvalt 
Lahemaa turismisituatsioonist». Ju
hendajad dots Kristin Kuutma ja Mall 
Hiiemäe, PhD;
kl 16.15 A n d re s  L a a s ik  «Kaks teatri- 
utoopiat. 1960. ja 1970. aastate teat
riuuendus Eestis ja Soomes -  kaks 
paralleelset kultuuriilmingut». Juhen
daja prof Rein Veidemann. Oponent 
dots Ülo Tonts.

7. juunil kaitsevad Vanemuise 46 
-3 0 1  magistritöid: 
kl 9.15 R a n n o  R ä ts e p  «Interleukiin-
19 ja intereukiin-20 haplotüüpide 
efektid naastulise psoriaasi avaldu
misel». Juhendajad prof Jüri Kärner 
ja vanemteadur Sulev Kõks, PhD. 
Oponent dots Ursel Soomets, PhD; 
kl 10.15 K a ia  K a la  «Konditsionaal
ne Cre ekspressioon hiire Hoxb7 
promootori kontrolli all, Cre-trans- 
geensete hiireliinide etableerimine 
ja kirjeldamine». Juhendajad 
van-teadur lllar Patta ja prof Jüri 
Kärner. Oponendid van-teadur Tõnis 
Timmusk, PhD ja erakorr van-teadur 
Tarmo Annilo, PhD; 
kl 11.15 M a a r ja  H a u g a s  «Gata3 re
guleerib plakoodi morfogeneesi ja 
Fgf-signaliseerimist hiire sisekõrva 
arengus». Juhendajad erakorr tea
dur Kersti Lilleväli, MSc ja prof Jüri 
Kärner. Oponent van-teadur Sulev 
Kõks, PhD:
kl 13 K a r in  T a m m  «BDNF geeni 
regulatsioon Schwanni rakkude 
arengus». Juhendajad prof Tõnis 
Timmusk, Marko Piirsoo, MSc ja 
prof Jüri Kärner. Oponent prof Toivo 
Maimets;
kl 14 M a r io  P la a s  «Alfa-SYN 
Ala30Pro punktmutatsiooniga ja 
beeta-SYN deletsiooniga transgeen- 
sete hiirte loomine: uued Parkinsoni 
tõve mudelid». Juhendajad van-tea
dur Sulev Kõks, PhD ja dots Raivo 
Raid, bioi-knd. Oponent van-teadur, 
dots Ursel Soomets, PhD.

7. juunil kl 16.15 kaitseb TÜ nõukogu 
saalis H e id i L u ik  doktoritööd «Luu- ja 
sarvesemed eesti arheoloogilises 
leiumaterjalis viikingiajast keskajani». 
Juhendaja prof Valter Lang. Oponen
did Colleen Batey, PhD (Glasgow 
Ülikool), Mati Mandel PhD (Eesti Aja
loomuuseum).

7. juunil kaitsevad KH aud 430 ma
gistritöid:
kl 9.15 A le k s e i B re d ih h in
«Trifluoroatsetüül- ja trifluorometa 
ansulfoonüülhüdrasiini derivaatide 
süntees». Juhendajad dots Uno 
Mäeorg, PhD ja Olga Tšubrik, MSc. 
Oponent uurija-prof Asko Uri; 
kl 9.45 G e a  J ü rm a n n  «Hüdrasiinide- 
rivaatide elektrokeemiline oksüdeeri
mine atsetonitriili lahuses». Juhenda
jad dots Uno Mäeorg ja dots Kaido 
Tammeveski. Oponent Mati Arulepp, 
PhD (Tartu Tehnoloogiad OÜ); 
kl 10.15 In d re k  K iv i «Kõrgtempera- 
tuurse kütuseelemendi poolele- 
mendi karakteristikute määramine 
impedantsspektroskoolia meetodil». 
Juhendaja Priit Möller, MSc, Silvar 
Kallip, MSc, Gunnar Nurk, PhD ja 
prof Enn Lust. Oponent keemiakand 
Mart Väärtnõu;
kl 10.45 A n u  P o o m  «Kiirus- ja 
tasakaalukonstantide lahuta
mine Grignardi reaktsioonis 
alkoksüsilaanidega ja ketoonidega». 
Juhendaja prof Jaak Järv. Oponent 
dots Uno Mäeorg;
kl 11.15 H a n n e s  S im u s te  «Fenüülma 
gneesiumbromiidi moodustumise ki
neetika tolueenis». Juhendajad prof 
Jaak Järv ja emeriitprof Ants Tuul
mets. Oponent Meeri Sassian, PhD;

kl 11.45 S ig n e  V a h u r  «FT-IR spekt- 
roskoopia võimalused ja piirangud 
kunstiobjektide uurimisel». Juhen
daja prof Ivo Leito. Oponent Sirje 
Mäeorg MSc;
kl 13 K ris t in a  V ir ro  «SEM/EDSi 
sobivuse hindamine ajaloolist 
väärtust omavate objektide uuri
misel üldraua hulga määramise 
näitel raudgallustindis vanadel 
käsikirjadel». Juhendajad prof Ivo 
Leito, Lilli Paama, PhD ja prof Väino 
Sammelselg. Oponendid Kristjan 
Saal, MSc (Fl) ja Jaan Lehtaru, MSc 
(Ajalooarhiiv);
kl 13.30 S ig n e  L e ito  «Mõõte- 
määramatuse hindamine ISO GUM 
meetodil vedelik-kromatograafias». 
Juhendaja prof Ivo Leito. Oponent 
Viljar Pihl, PhD;
kl 14 L a u ri T o o m  «Bispidiinil põhi
nevad kunstlikud retseptorid orgaa
niliste molekulide uurimiseks» (or
gaanilise keemia eriala). Juhendajad 
dots Adolf Gogoll (Uppsala Ülikool), 
dots Uno Mäeorg (TÜ) ja dots Helena 
Grennberg (Uppsala Ülikool). Opo
nent Lauri Vares, PhD (KBFI); 
kl 14.30 N ik ita  O sk o lk o v  
«Proteiinkinaas A substraatspetsiifili- 
sus reaktsioonil valksubstraatidega». 
Juhendaja prof Jaak Järv. Oponent 
Vello Tõugu (TTÜ);
kl 15 S a n ta  V e k š in a  «Binding of 
peptic ligands to melanocortin 
receptor subty pes and its regulation». 
Juhendaja prof Ago Rinken. Oponent 
prof Jaak Järv.

8. juunil kaitsevad PH aud 135 ma
gistritöid:
kl 10 K a tr in  O ja  «Ajude äravool avali
ku arutelu objektina». Juhendaja prof 
Peeter Vihalemm. Oponent Veronika 
Kalmus, PhD;
kl 11 A n d ra  S iib a k  «Talk show 
«Mamma Mia» diskursiivsete prakti
kate analüüs». Juhendaja Veronika 
Kalmus, PhD. Oponent Ragne Kõuts- 
Klemm, MA;
kl 12 H e li R a a m e ts  «Avaliku sektori 
kommunikatsioon sihtgruppidega 
Põllumajandusministeeriumi ja PRIA 
näitel». Juhendaja Kaja Tampere, 
PhD. Oponent Kristina Reinsalu, 
MPR.

10. juunil kaitsevad KH aud 430 d o k 
to r itö ö d :
kl 11 T h o m a s  T h o m b e rg  «The kinetics 
of electroreduction of peroxodisulfate 
anion on cadmium(0001) single crystal 
electrode». Juhendaja prof Enn Lust. 
Oponendid prof Oleg Petrii (Moskva 
Ülikool) ja emeriitprof Vello Past; 
kl 13 O la v i L o o g  «Karbonüülühendite 
ja nende im iinanaloogide konden
satsioonide mõningaid aspekte». 
Juhendaja dr Uno Mäeorg. Oponent 
prof Margus Lopp (TTÜ).

10. juunil kaitsevad Liivi 2-315 ma
gistritöid:
kl 9 J a a n u s  J a e g e r  «Ajaakendega 
transpordiülesande lahendamine». 
Juhendaja dots Jan Villemson. Opo
nent prof Ahto Buldas; 
kl 10 N a ta lia  T o m a s s o v a  «Gram- 
matika-põhine konverteriarendus». 
Juhendaja prof Jüri Kiho. Oponent 
dots Ain Isotamm;
kl 11 T iin a  T õ k k e  «Elastse silindrilise 
kooriku optimiseerimine». Juhendaja 
prof Jaan Lellep. Oponent teadur Ella 
Puman;
kl 12 J u lia  P o lika rp u s  «Ideaalselt kahe- 
kihilise ümarplaadi optimiseerimine». 
Juhendaja prof Jaan Lellep. Oponent 
lektor Elmar Sakkov.

Ärijuhtim ise magistriõppe magistri- 
projektide kaitsmine Narva mnt 4 
aud B202:
3 . ju u n il
kl 9.15 A n n e  H e in m a a  «Teadmus- 
juhtim ine ja teadmusülekanne 
rahvusvahelises infotehnoloogiaette- 
võttes (Hewlett-Packard’i ja Oracle’i 
näitel)». Juhendaja dots Aino Siimon. 
Oponent Vambola Leping, MSc; 
kl 10 L iin a  S ild  «AS Marat konkurent
sivõime Euroopa turul». Juhendaja 
prof Urmas Varblane. Oponent maj- 
dr Ele Reiljan;
kl 10.40 V a llo  J ü r is o o  «Tasakaalus 
tulemuskaardi arendamine aktsia
seltsis Valoor». Juhendaja prof 
Toomas Haldma. Oponent Alice 
Liblik, MA;
kl 11.20 A n u  J ü rg e n s o n  «Kultuuri 
mõju organisatsioonilisele käitumi
sele kontsernis Miecys Balti riikides 
(Hofstede dimensioonide alusel)». 
Juhendaja prof Maaja Vadi. Oponent 
Diana Eerma, MIA; 
kl 12 H e li M ö ld e r  «Kuluarvestuse 
süsteemi täiustamine sihtasutuses 
Pärnu Haigla». Juhendaja prof 
Toomas Haldma. Oponent maj-knd 
Kersti Meiesaar;
kl 13.10 H e ld u r  H e in s o o  «Riigi 
Kinnisvara ASi finantsanalüüs ja 
tegevustulemuste hindamine». Ju
hendajad prof Vambola Raudsepp, 
assistent Kaia Kask. Oponent Kertu 
Lääts, MSc;
kl 13.50 M a rk o  P o o l «Ettevõtte turun
dusstrateegia kujundamine suhte-

turunduse baasil» (magistriprojekt ei 
ole avalikuks kasutamiseks). Juhen
daja emeriitprof Mait Miljan. Oponent 
füüs-mat-knd Neeme Roose; 
kl 14.30 A vo  K a a s ik  «AS Tallinna 
Sadam väärtuse hindamine aktsiate 
esmaemissiooni märkimishinna 
määramiseks». Juhendaja lektor Priit 
Sander. Oponent Raivo Vare, EMBA; 
kl 15.10 M e r ik e  V a r ik  «Ettevõtte 
perspektiivikuse finantsaspekt: 
analüüs, kavandamine ja hindamine 
(AS ABRIS näitel)». Juhendaja prof 
Vambola Raudsepp. Oponent maj- 
knd Sinaida Kalnin; 
kl 15.50 In g rid  M a is te  «Toodangu 
sortimendi kujundamine ja arendami
ne Aktsiaseltsis PepsiCo Eestis». Ju
hendaja emeriitprof Mait Miljan. Opo
nent füüs-mat-knd Neeme Roose; 
kl 16.30 M a re t A h o n e n  «Senge õppi
va organisatsiooni käsitluse raken- 
datuse hindamine Eesti kutsehari
dussüsteemi õppeasutuste töötajate 
näitel». Juhendaja prof Maaja Vadi. 
Oponent maj-knd Anu Reiljan; 
kl 17.10 A n d re s  S a u te r  «Ettevõtte 
sisenemine Suurbritannia turule 
Lindal’i firmade näitel». Juhendaja 
prof Urmas Varblane. Oponent Janek 
Uiboupin, MA.
4 . ju u n il
kl 9 A la r  llb is  «Haridus- ja Teadus- 
ministeeriumi sisekontrolli süstee
mi täiustamine». Juhendaja prof 
Toomas Haldma. Oponent maj-knd 
Sinaida Kalnin;
kl 9.40 S ig n e  V õ s o b e rg -P a s t ik
«Sisemise arvestus- ja aruandlus- 
süsteemi täiustamine Tartu Ülikooli 
avatud ülikoolis». Juhendaja prof 
Toomas Haldma. Oponent maj-knd 
Sinaida Kalnin;
kl 10.20 R a in e r R a m ja lg  «AS Werol Te
hased turundusstrateegiate kujunda
mine». Juhendaja dots Tõnu Mauring. 
Oponent maj-knd Mait Miljan; 
kl 11 E v e lin  M a g n u s  «Kvaliteedijuhti- 
missüsteemi arendamine AS Tallinna 
Vesi näitel». Juhendaja prof Maaja 
Vadi. Oponent Tiia Vissak, PhD; 
kl 11.40 K a d r i R a t ta s e p p  «Organi
satsioonikultuuri muutused Kreen
holmi Valduse Aktsiaseltsis aastatel 
1997-2004». Juhendaja prof Maaja 
Vadi. Oponent Tiia Vissak, PhD; 
kl 12.50 V irv e  K o r ju s  «Controllingu- 
süsteemi rakendamise eelduste 
loomine Dirolex Oüs». Juhendaja 
prof Toomas Haldma. Oponent Kertu 
Lääts, MSc;
kl 13.30 K a lle  S e p p  «Eesti turismi 
konkurentsivõime kujundamine». 
Juhendaja prof Jüri Sepp. Oponent 
maj-knd Aino Siimon; 
kl 14.10 V iiv i T a m m a r «Kuluarvestus- 
süsteemi täiustamine Nordkalk AS-is». 
Juhendaja prof Toomas Haldma. Opo
nent Kertu Lääts, MSc; 
kl 14.50 M o n ik a  S e n k e l «Euroopa 
Liidu struktuuritoetus Eestile ja selle 
eraldamise reguleerimine». Juhendaja 
erakorraline prof Janno Reiljan. Opo
nent Kadri Ukrainski, MA; 
kl 15.30 H e ik i N u rm e o ts  «Ettevõtte 
väärtuse hindamine (HLB näitel)». 
Juhendaja lektor Priit Sander. Opo
nent maj-dr Vambola Raudsepp; 
kl 16.10 H a rv e y  K a lm u s  «Eesti kon
teinervedude logistiline arendus». Ju
hendaja Rein Jüriado, MSc. Oponent 
Kadri Ukrainski, MA;
6 . ju u n il
kl 12.00 L ilian  N iits o o  «Suhtetu- 
runduse põhimõtete rakendamine 
AS Repo Vabrikud kliendisuhete 
juhtimise parendamisel». Juhendaja 
emeriitprof Mait Miljan. Oponent 
Dorel Tamm, MA;
kl 12.40 M a rg u s  R e im a n n  «Töö 
hindamine ja tulemustasustamine 
Riigimetsa Majandamise Keskuse 
metskonna töötajate näitel». Juhen
daja dots Kulno Türk. Oponent Kaia 
Philips, PhD;
kl 13.20 T iit  P iir im ä e  «Euroopa Lii
duga ühinemise mõju Eesti põlluma- 
jandussektorile SAPARD programmi 
näitel». Juhendaja prof Urmas Varb
lane. Oponent Dorel Tamm, MA; 
kl 14.30 U rm a s  S u k le s  «Ettevõtte 
laienemise analüüs AS Heal näitel». 
Juhendaja dots Anu Reiljan. Oponent 
Pille Pokk, MBA;
kl 15.10 K ris ta  L e h ts a a r  «Eralaenu- 
spetsialistide töösoorituse hindamine 
ja tulemustasusüsteemi täiustamine 
Hansapangas». Juhendaja dots Kulno 
Türk. Oponent Krista Jaakson, MA; 
kl 15.50 M a rg u s  P le k s n e r «Eesti val
dade arengukavade mõju valdade eel
arvetele». Oponent lektor Uno Silberg. 
Juhendaja Kadri Ukrainski, MA; 
kl 16.30 M a rg o  L iik  «Tegevuspõhise 
meetodi rakendamine hankeprotses- 
si kuluarvestuses (elektroonikatootja 
näitel)». Juhendaja prof Toomas 
Haldma. Andres Juhkam, MA.

TEATED
Üürile anda tudengikorterid. Müügi- 
ja üüripakkumised ka õppejõudu
dele. Võtame müüki ja aitame leida 
kinnisvarale ostjat või üürnikku.
Info: tel 5523880, www.kinnisvaraq.ee.

O P P E P A E V

«Kuidas ülikoolis õpetada hästi 
ja  ausalt kirjutama?»

Mida pidada silmas teadusliku artikli kirjutamisel? Kuidas 
juhendada teadusliku artikli kirjutamist? Millised on sellega 
kaasnevad ohud? Kuidas saada efektiivselt maksimaalne 
tulemus?

2. juunil korraldab eetikakeskus (Ülikooli 7) õppepäeva «Kui
das ülikoolis õpetada hästi ja ausalt kirjutama?»

• Dr Tiina Kirss tutvustab akadeemilise kirjutamisega seo
tud probleeme ja annab ülevaate, kuidas peaks toimuma 
ennetav juhendamine.

• Prof Rein Taagepera räägib, kuidas USA on akadeemilise 
kirjutamise õpetuse integreerinud kõigisse õppekavadesse.

Arutatakse, kuidas võiks akadeemilist kirjutamist õpetada TÜs.

10.00 Avab eetikakeskuse juhataja prof Margit
Sutrop.

10.15-11.15 TÜ külalisõppejõud ja Toronto Ülikooli dr 
Tiina Kirss -  «Akadeemilise kirjutamisega 
seotud ohud ja ennetav juhendamine».

11. 15-12.00 TÜ ja California Ülikooli prof emer Rein Taa
gepera -  «Writing across curriculum: USA 
kogemus».

12.15-13.00 dr Tiina Kirss -  «Milles seisneb praktiline ju
hendamine akadeemilise kirjutamise vallas?»

14.30-16.00 Poodiumidiskussioon «Kuidas juurutada ja
parandada ülikoolis akadeemilise kirjutamise 
õpet?» (juhib prof Margit Sutrop, osalevad 
õppeprorektor prof Tõnu Lehtsaar, õppeosa
konna juhataja Aune Valk, Tiina Kirss).

Info: kroot.noges@ut.ee, tel. 737 5327

Õ N N I T L E M E
75

Maia Kivisaar, dotsent -  2. 
Enn Tamme, emeriitprofessor -  juuni
1. juuni 

6 0
3 0
Anu Samoilova, sekretär -  

Peeter Saari, professor, labo- 28. mai 
rijuhataja -  2. juuni

2 5
Janita Andrijevskaja, projek- 

Andrei Kuusk, Fl freesija -  2. tijuht -  28. mai 
juuni Age Rosenberg, projektijuht -

29. mai
Ave Mets, referent -  30. mai 

Karin Herne, lektor -  31. mai Siiri Silm, tehnik -  30. mai
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Esinduse juhatus valitud
26. m ail to im usid  ü liõp ilas 
esinduse juhatuse  valim ised .

TÜÜE teabevaldkonna spet
sialisti Mailin Aasmäe sõnul 
valiti peale kolmeliikmelise 
juhatuse esindajad ka TÜ 
nõukokku ja Eesti Üliõpilas
kondade Liitu (EÜL).

Juhatuse moodustavad esi
mees Hannes Klaas (riigitea
duste 2. a), Kristi Lont (usu
teaduse 4. a) ja Krista Üts

(informaatika 4. a).
TÜ nõukogus esindavad 

üliõpilaste huve Alo Raun, 
Keit Fomotškin, Kristi Lont, 
Uku Lember, Krista Üts, Rivo 
Bernotas ja Hannes Klaas.

EÜLi volikokku valiti Priit 
Lomp, Uku Lember, Evelin 
Rüütli, Tuulike Tuulik, Minna 
Mero, Keit Fomotškin, Helina 
Riimann, Kristi Lont ja Mikk 
Põdra.

9. juunist pääseb torni, vaateplatvormile. m a r g o t  s a k s o n

Toomkiriku tornid
U r m e t  P a lo v e e r
a ja lo o  m u u s e u m i p ro je k t i ju h t

8. ju u n il kell 15 a v a ta k s e  T a r
tu to o m k iriku  to rn id .

Peale kauni vaate, mis ava
neb kahelt vaateplatvormilt 
lähiümbrusele, saavad külas
tajad tutvuda lähemalt Vana- 
Liivimaa ühe silmapaistvama 
tellisgootikaehitisega.

2001. a alanud renovee- 
rimistööd jätkuvad kiriku 
põhjalöövis. Töödeks on kulu
nud 14 miljonit krooni.

Ülikool ja linn on kumbki 
finantseerinud arhitektuuri
mälestise korrastamist 5 mil
joni ning kultuuriministee
rium 4 miljoni krooniga.

19. saj alguses, ülikooli taas
avamise järel, rekonstrueeriti 
kooriruum J. W. Krause pro
jekti järgi TÜ raamatukoguks. 
Kiriku keskosa ja tornid jäid 
Toomemäel asuvat parki aga 
ilmestama varemetena.

Takistamaks varemete eda
sist lagunemist ning avamaks 
neid külastajatele, alustati 
käesoleva sajandi alguses ki
riku renoveerimistöödega.

Alates 9. juunist kuni au
gusti lõpuni jäävad tornid 
külastajatele avatuks iga päev 
kell 11-20.

Septembris lüheneb lah
tiolekuaeg kella ll-17ni. 
Pääsmeid saab osta muuseu
mi kassast.

Näitus Tartu linnast
8. juunil kell 16.15 avatakse üli
kooli kunstim uuseum is näitus 
«Tuntud ja tundm atu Tartu».

Muuseumi direktori Inge 
Kuke sõnul toob näitus vaa
tajani 19. saj linnavaated 
graafilistel lehtedel ja joonis
tustena ning tänapäeva Tartu 
miljööväärtuslikud detailid 
nähtuna fotograaf Ove Maidla 
objektiivi läbi.

«Tuntud ja teatud paikade

kõrval on näituse koostajad 
eelistanud aga vaateid, mis 
on kõikjal meie ümber, kuid 
mida me oma kiirustavas elu
rütmis ehk tähelegi ei pane,» 
selgitas Inge Kukk.

Linnavaateid saadavad 
endisaegsete tartlaste kirja
panekud ning orienteerumist 
hõlbustab kaart.

Näituse koostasid Inge 
Kukk ja Ove Maidla.

1. juunil allkirjastasid Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor 
Vallo Nuust (vasakul) ja T Ü  õppeprorektor Tõnu Lehtsaar 
vastastikuse koostöölepingu. o v e  m a i d l a

-  '

.............................o t iH fc

TU Viljandi Kultuuriakadeemia
S u w n r KsrMPi

A ija  S a k o v a

27. m ail k iitis  TÜ  n õ u k o g u  
h e ak s  V ilja n d i K u ltu u ria k a 
d e e m ia  (V K A ) ü h in e m is e  
ü liko o lig a .

Nii hakkab kultuuriakadee
mia 1. juulist kandma nime 
Tartu Ülikooli Viljandi Kul
tuuriakadeemia. Koos ühine
mise heakskiiduga võttis TÜ 
nõukogu vastu ka TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia põhikirja.

VKA rektori Anzori 
Barkalaja sõnul tähendab 
liitumine TÜga kultuuri
akadeemiale eelkõige jalge
aluse stabiliseerumist ning 
võimaldab inimestel tegeleda 
sellega, mida kõige paremini 
osatakse -  sisulise, erialase 
õppe- ja loometööga. «Seni 
on kulunud lubamatult palju 
energiat ja aega olelusvõitlu
sele väikese, suhteliselt peri
feerias asuva koolina,» lisas 
Barkalaja.

Õppejõudude meelestatus 
on ühinemise suhtes Barkalaja 
sõnul valdavalt ootusrikas ja 
positiivne: «Kooli tegevuse 
kvaliteedi nimel on ju palju

tööd tehtud ning liitumine on 
otsesel moel tunnustus sellele 
tööle». «Kui midagi kardetak
se, siis oma näo kaotamist 
suuremas struktuuriüksuses. 
Samas on TÜ nõukogu kinni
tanud VKAle sellise põhikirja, 
mis annab oma näo säilitami
se õiguse,» rääkis Barkalaja.

Samuti avaldas Barkalaja 
arvamust, et võib-olla võib TÜ 
midagi ka VKAlt õppida, kuna 
viimasel on eluline kogemus, 
kuidas minimaalsete vahen
ditega saada maksimaalset 
tulemust.

Tudengite esimene reakt
sioon ühinemisele oli VKA 
Üliõpilasesinduse esimehe 
Harlet Orasmaa sõnul veidi 
ehmatav ja ebalust tekitav, 
kuna kogu info mitteühine- 
miste ja ühinemiste kohta tuli 
üsna järsku. «Üllatus oli aga 
pigem meeldiv kui ebameel
div. VKA1 on TÜga kindlasti 
palju ühiseid eesmärke. TÜd 
nimetatakse ju rahvusüli- 
kooliks ning VKA toimimise 
aluseks on läbi aegade kõige 
rahvuse ning omakultuuriga 
seonduva väärtustamine,»

kommenteeris Orasmaa.
TÜ eesti ja võrdleva rahva

luule prof Ülo Valgu sõnul 
on Viljandi Kultuuriakadee
mia ühinemine ülikooliga 
hea uudis. «TÜ folkloristika 
õppekavas on rõhk pärimu
se uurimise meetoditel ja 
mõtestamisel. Viljandi Kul
tuuriakadeemia õppekavas on 
aga olulisel kohal kunstilised 
väljendusvahendid, mis või
maldavad pärimuse loojaga 
samastuda,» rääkis Valk koos
tööst kultuuriakadeemiaga.

Teoreetiline ja esituskeskne 
lähenemine täiendavad Valgu 
sõnul teineteist: «Seni on meil 
üliõpilasvahetust olnud vähe
võitu, aga pärast ühinemist 
peaksid barjäärid kaduma ja 
üliõpilased võidavad sellest 
palju».

Rahvaluule õppetoolil on 
Viljandi Kultuuriakadeemiaga 
Valgu sõnul head koostööko- 
gemused üliõpilaste välitööde 
korraldamisel. «Meie jaoks on 
ka eriti rõõmustav sealse tea
duspotentsiaali tõhus tugev
nemine viimastel aastatel,» 
lisas Valk.

T A N A  L E H E S  

Lisa:
kirjastuse infoleht 
Auditoorium

Intervjuu
Helsingi Ülikooli rektori 
prof Ilkka Niiniluotoga 
LK 3

Kirjastuse 
väljaanded

A1M 0GU

10 aastat tagasi, 1995. 
aasta juunis, toimus 
hoogne X I I  Gaudeamuse 
ettevalmistus. 6.-9. ju u li
ni peeti Tartus üliõpilaste 
laulu- ja  tantsupidu.

U U D I S E D

Aulaloengu peab 
Nobeli preem ia lau
reaat K. A. Müller
8. juunil kell 14 peab No
beli 1987. aasta füüsika- 
preemia laureaat prof K. 
Alex Müller aulas avaliku 
loengu «The development of 
superconductivity research in 
oxides» (reaalajas Internetis 
http://video.ut.ee).

Prof Müllerile anti maail
ma kuulsaim teaduspreemia 
kõrgtemperatuursete ülijuh- 
tide avastamise eest. Uued 
ülijuhid olid üks viimaste aas
takümnete suuremaid teadus- 
sensatsioone, nende uurimisel 
on aktiivselt ja tulemuslikult 
tegutsenud ka Eesti füüsikud.

Prof Müller viibib Eestis 4.-
9. juunini.

V asta ja id : 247

U us küsim us:
K as ran g em  õ p p e ko rra ld u s  a i

ta b  ülikooli õ igel ajal lõp e tad a?  
V asta: w w w .u t.e e /a ja le h t/

O N L I N E -  K Ü S I T L U S

Kas akadeem ilise karjääri 
süsteem vajab muutmist?

TÜ valis uusi 
audoktoreid

A ija  S a k o v a

27. m ai is tu n g il k iitis  TÜ  
n õ u ko g u  h e a k s  õ ig u s te a 
d u s k o n n a  uue s ta tu u d i a ja 
v a h e m ik u k s  1. s e p t 2 0 0 5  -  
31. aug 2 0 0 6 .

Statuudi alusel moodus
tavad õigusteaduskond ja 
õigusinstituut ühise õigustea
duskonna.

Uue statuudi loomine on 
õigusinstituudi direktori Hei
ki Lindpere sõnul üks samm 
ühise eksistentsi poole. «Kui 
enne võis rääkida heast koos
tööst, siis tulevikus tahame 
jõuda ühise õigusteaduskon
nani,» selgitas Lindpere.

Uus statuut jõustub 1. 
septembrist, ühine eelarve 
rakendub 1. jaanuarist 2006. 
Statuut kehtib ühe aasta, mis 
on Lindpere sõnul mõeldud 
üleminekuperioodina. Selle 
aja jooksul sõnastatakse ja 
lepitakse kokku ühistegevuse 
põhimõtted, et siis juba lõpli

kult ühineda.
Juunis valitakse ülemine

kuperioodi õigusteaduskonna 
uus nõukogu ja juhatus. 
Nõukogusse hakkab kuuluma 
15 liiget, neist 9 praegusest 
õigusteaduskonnast ja 6 õi
gusinstituudist. Õigusteadus
konna juhatuse moodustavad 
õigusinstituudi direktor, 
õigusteaduskonna dekaan ja 
arendusjuht. Juhatuse esi
mees on õigusteaduskonna 
dekaan. Kolmeliikmeline 
õigusteaduskonna juhatus 
peaks Lindpere sõnul muut
ma juhtimise kiiremaks ja 
tulemuslikumaks.

Õigusinstituudist saab küll 
õigusteaduskonna üks osa, 
kuid ta säilitab esialgu oma 
nime, sümboolika ja tradit
sioonid. «Meil lõpetavad üli
õpilased näiteks talaarides, 
Tartus see nii ei ole. Tahame 
traditsiooni säilitada, kuna 
see meeldib tudengitele,» sel
gitas Lindpere.

Õppetöö poole pealt loo
detakse integreerumisega 
toetada muu hulgas ühiste 
perioodiliste väljaannete ning 
õpikute ja õppevahendite 
väljaandmist. Samuti plaa
nitakse Lindpere sõnul välja 
arendada videokonverentsi 
süsteem, mis aitab õigustea
duskonnal tulevikus kokku 
hoida õppejõudude sõiduku
lusid ja töötasusid.

Allaneelamist või kellegi 
allasurumist Lindpere ei 
karda. «Kõik otsused tehakse 
juhatuses konsensuse alusel 
ja räägitakse omavahel läbi. 
Raha on meil tulevikus ühine, 
kuid praegu on kokkulepe, 
et seda, mida instituut ise 
teenib, kasutab ta ka oma 
tarbeks. Tulevikus peame 
näiteks põhjalikumalt läbi 
rääkima riigieelarveliste 
õppekohtade jaotuse. Seni on 
õigusinstituudis neid olnud 
põhjendamatult vähe,» lisas 
Lindepere.

27. mail valis TÜ nõukogu viis 
uut audoktorit.

Audoktoriteks valiti Tema 
Pühadus XIV dalai-laama 
Tenzin Gyatso, ajaloodoktor 
Ants Viires, Turu Ülikooli 
emeriitprof ja TÜ Rahvus
mõtte auhinna laureaat Ilmar 
Talve, Baseli Ülikooli prof 
Jürgen von Ungern-Sternberg 
Sveitsist ja Newcastle’i Üli
kooli prof Stephen John 
Proctor Inglismaalt.

Audoktorite promoveeri- 
mine toimub rahvusülikooli 
aastapäeval 1. detsembril 
2005. Esialgse info kohaselt 
tuleb TÜ audoktori tiitlit vas
tu võtma ka Tema Pühadus 
XIV dalai-laama.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://video.ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikool tunnustab
TÜ tänukirjaga autasustati 
pikaajalise ja kohusetundliku 
töö eest rahandusosakonna 
raamatupidajat Ive Toomi.

Tänukirja pälvis ka kohu
setundliku, aktiivse, põhi- 
mõttekindla ja tulemusrikka 
panuse eest peahoone ja hal
duspiirkonna hoonete heakor
ra tagamisel ning sõbraliku 
ja abivalmis suhtumise eest 
haldusosakonna haldusjuht 
Ülle Kitsik.

Raamatukogus  
avati ELi infopunkt
TÜ Raamatukogu fuajees alus
tas tööd Euroopa Liidu Europe 
Direct teabevõrku kuuluv Lõu- 
na-Eesti infopunkt.

Infopunktist saab üldteavet 
Euroopa Liidu ja selle kodani
kele avatud võimaluste kohta. 
Kohapeal, telefoni või e-posti 
teel võib iga kodanik esitada 
oma infopäringu või edastada 
Brüsselile ELi institutsiooni
de töö või otsustega seotud 
küsimusi. Saadaval ka tasuta 
teabematerjalid.

Europe Direct Lõuna-Eesti 
infopunkti haldab TÜ.

Infopunkt on avatud 
E-N kell 12-17, tel 737 5725, 
edir@euroinfo.ee.

41. Gustav 
Sule m em oriaal
11. juunil kell 15 algab TÜ 
staadionil Euroopa Kerge
jõustikuliidu võistlusõhtu 41. 
Gustav Sule memoriaal.

67 aastat tagasi viskas 
Gustav Sule omaaegseks Eesti 
odaviskerekordiks 75.93.5. 
Esimestel Euroopa meistri
võistlustel Torinos saavutas 
Sule III koha. Tema karjäär 
katkes Eesti okupeerimisega 
ning Sule mobiliseerimisega 
Venemaale, kus ta 1942 laag
ris suri.

Võistlusõhtul võtavad Eesti 
tippkergejõustiklased mõõtu 
maailma paremikku kuuluva
te kergejõustiklastega.

Projekt «Raam atu
kogu kallistus»
30. mail algas raamatukogu ja 
üliõpilasesinduse hea teenin
duse projekt «Raamatukogu 
kallistus».

Projekti eesmärk on toetada 
üliõpilasi kiirel ja stressiroh
kel õppeaasta lõpul.

Peale Ööraamatukogu tee
nustele 30. maist 2. juunini 
pakub raamatukogu kolma
päeviti igale kasutajaks re
gistreerinud lugejale üheks 
akadeemiliseks tunniks raa
matukogu võimaluste tund
maõppimiseks saatjat. Es
maspäeviti saab tagastada ja 
pikendada laenatud teavikuid 
ilma viiviseta. Reedeti tuuak
se hoidlast tellitud teavikud 
tellija (v.a Interneti tellimu
sed) käsutusse 20 min jooksul 
senise kahe tunni asemel. Iga 
päev ootavad raamatukogu 
külastajat kohapeal hulganisti 
muudki meeldivad üllatused.

Raamatukogu hakkab 
juhtima Martin Hallik

• •

TU Kirjastus ootab 
kvaliteetseid käsikirju
V a r je  S o o t a k

Ü liko o li k ir ja s tu s e lt on  uue  
õ p p e v a h e n d ite  s a rja  k o l
m an d a  v ä lja a n d e n a  ilm u m as  
p ro f K alev i Kulli to im e ta tu d  
J o h n  D e e ly  « S e m io o tik a  
a lused».

9. juunil kell 16 esitletakse 
raamatut ja ka kogumikku 
Aeta Semiotica Estica II Tartu 
Kirjanduse Majas. Kohal on ka 
prof John Deely USAst.

Esimesena ilmus sarjas 
majandusteaduskonna õppe
vahend Anu Reiljanilt, Merike 
Kaseorult ja Oliver Lukasonilt 
«EXCEL ettevõtte majandusli
ke seoste analüüsil ja lahen
damisel». Teine raamat oli 
õigusinstituudi lektorilt Rene 
Värkilt «Sissejuhatus rahvus
vahelisse õigusse». Sarja nel
janda väljaandena ilmub Kaja 
Tampere koostatud «Sisseju
hatus avalikkussuhetesse».

OÜ TÜ Kirjastuse direktori 
Vaiko Tigase sõnul algatas 
uue õppevahendite sarja ava
tud ülikool.

A v a tu d  ü lik o o li s a ri
Avatud ülikooli (AV) tali

tuse juhataja Tiia Ristolainen 
ütles, et õppematerjalide sarja 
alustati sooviga parandada 
avatud ülikooli õppetöö kva
liteeti. «Mitme aasta vältel 
tehtud AV üliõpilaste uurin
gute põhjal oli suurim rahul
olematus just korrektsete 
õppematerjalide puudumise 
pärast. AV tasemekoolituse 
hindamisel selgus, et teadus
konnad ja kolledžid annaksid 
hea meelega välja õpikuid, 
kuid napib finantse. Seetõttu 
ongi seni piirdutud vaid pal
junduste ja e-konspektidega,» 
selgitas Ristolainen.

Rektoraat ja avatud ülikooli 
kolleegium kiitsid õppema
terjalide sarja heaks ning 
õppeprorektori reservist eral
dati kirjastusele ka raha kahe 
esimese raamatu väljaand
miseks. Sarja edasine areng 
põhineb kirjastuse finantsee
rimisel. «Kuigi sarja väljaan
ded on mõeldud õppetööks 
eelkõige avatud ülikoolis, eriti 
iseseisva töö toetuseks, sobik
sid need ka kasutamiseks 
päevases õppes ja täiendus
koolituses,» ütles Ristolainen. 
Eelisjärjekorras antakse välja 
valdkonnaainete õpetamiseks 
mõeldud õppematerjale, sest 
vajadus nende järele on kõige 
suurem.

«Kõik sarja õppematerjalid 
on eelretsenseeritavad, mis 
rõhutab nende kvaliteeti,» 
märkis Tiia Ristolainen. Vaiko 
Tigane toonitab, et õppe
materjalide sarja eesmärk on 
välja anda kvaliteetset, eelret- 
senseeritud ja korrektselt toi
metatud eestikeelset õppema
terjali. «Peame silmas ülikooli 
arengukava, kus on märgitud, 
et aastaks 2008 tuleks katta 
vähemalt 30% bakalaureuse
astme õppekavas loetavatest 
kohustuslikest ainetest eesti 
keeles ilmunud õppematerja
lidega,» ütles Tigane.

Pikaajaline ladus koostöö 
on kirjastusel majandus
teaduskonnaga, kellega on 
sõlmitud leping. Selles määra
takse kindlaks aasta jooksul 
ilmuvad plaanilised trükised 
ja vastastikused finantsko
hustused.

Majandusteaduskonna sarju 
on kolm. Õppeprodekaani 
prof Helje Kaldaru sõnul läbi
vad kõik trükised enne kir
jastusse esitamist siseretsen- 
seerimise. «Toimetiste sarjal 
on olemas vastutav toimetaja 
(Tõnu Roolaht). Autorina võin 
lisada, et koostöö kirjastusega 
on olnud meeldiv. Vaatamata 
mõlemapoolsetele võimalike
le venitamistele (iga asi võtab 
paraku rohkem aega kui esi
algu planeeritud), on siis, kui 
kiire käes, tellimuste täitmi
sega alati hakkama saadud,» 
rääkis prof Kaldaru.

K v a lite e ts e id  k ä s ik ir ju
Tiia Ristolainen kutsub 

õppejõude kirjutama ja aval
dama õppematerjale, mida 
saaks kasutada nii päevase 
õppe kui ka avatud ülikooli 
õppetöös (k.a täiendus
koolitus). «Nii on sihtgrupp 
suurem ning üksikeksemplari 
hind tudengile odavam.» Sar
ja kohta saab infot avatud üli
kooli talitusest, kirjastusest ja 
kodulehelt: www.ut.ee/av.

Vaiko Tigase sõnul näeks 
kirjastus meelsasti, et õppe
jõudude hindamisel ja kohta
dele valimisel arvestataks ka 
nende poolt TÜ Kirjastuses 
avaldatud kvaliteetseid õppe- 
ja teadusmaterjale.

«Võiksime ju kõik pakuta
vad käsikirjad vastu võtta ja 
ära trükkida, aga kuidas me 
saaksime siis rääkida tasemel 
teadustööde kirjastamisest. 
Praegu ühtset süsteemi ei ole, 
kuid peame ülikoolis jõudma

O Ü  T Ü  K I R J A S T U S

2 0 0 4 . a ilm us 2 25  raam atu t 
ja  brošüüri, sh TÜ st 
70 üks ik te llim ust, 46  TÜ  
s ee riav ä ljaan n e t, 84  dok
to rivä itek irja .

Info: w w w .ty k .e e .

selleni, et kõik käsikirjad 
läbivad eelretsenseerimise ja 
toimetamise.»

Tigase sõnul ootab kirjastus 
ka teistelt teaduskondadelt 
sellist kirjastamissüsteemi, 
nagu see praegu toimub ma
jandusteaduskonnas. «Meie 
väljaanded näitavad ju samu
ti Tartu Ülikooli taset ning 
vastutame omakorda ülikooli 
akadeemilise maine eest.»

V ä lja a n n e te  le v ik
TÜ Kirjastus annab välja 

eelkõige Tartu Ülikooli õppe
jõudude publikatsioone, 
raamatuid ja õppevahendeid. 
«Oleme avatud ka Eesti teis
te kõrgkoolide, teadus- ja 
riigiasutuste kirjastamis- 
pakkumistele,» ütles Tigane. 
«Korraldame käsikirjade 
eelretsenseerimist, sisulist 
toimetamist, tõlketööd, kee- 
lekorrektuuri, küljendamist 
ja kujundamist. Kokkuleppel 
tellija või autoriga tasume 
honorare ja korraldame raa
matute müüki nii Eestis kui 
välisriikides.»

Kirjastuse väljaannete ja 
võimaluste tutvustamiseks 
hakkas eelmise aasta lõpus 
ilmuma infoleht «Auditoo
rium», mille 3. number on 
tänase UT vahel. Tigase sõnul 
on peale reklaami edaspidi 
kavas avaldada ka intervjuu
sid autoritega, kommentaare, 
diskussioone jm.

Ligi 40 regulaarselt il
muvast sariväljaandest on 
pooled võõrkeelsed, millest 
rahvusvahelisi toimetuskol
leegiume omavatena on tun
tuimad Sign System Studies 
ja Interlitteraria. Uusima rah
vusvahelise sarjana on õigus
instituudis käivitamisel Baltic 
Criminological Review.

Praegu tegeleb tellijatele 
raamatute välisriikidesse 
saatmisega kirjastus, kuid 
aasta teisest poolest on välis- 
tellijail TÜ Kirjastuse väljaan
deid mugavam tellida ülikooli 
raamatupoest, mis annab 
võimaluse tasumiseks VISA 
kaardiga.

A ija  S a k o v a

27. m ail v a lis  TÜ  nõuko g u  
ü liko o li ra a m a tu k o g u  u u eks  
d ire k to rik s  a ja lo o  o s a k o n 
na d o tse n d i M a rtin  H a llik u  
(p ild il).

Hallik lõpetas 1997 TÜ aja
loo eriala cum laude, 1999 
kaitses magistrikraadi ja 2001 
doktorikraadi.

2000-2004 oli Hallik 
filosoofiateaduskonna pro
dekaan. Praegu on Hallik 
järeldoktorantuuris Uppsalas. 
Tema peamised uurimis
valdkonnad on orientalistika 
areng 19. ja 20. sajandil, polii
tiline ajalugu pärast II maail
masõda ning Eesti ja eestlaste 
kontaktid Aasia piirkonnaga.

Filosoofiateaduskonna de
kaan Birute Klaas märkis, et 
Halliku puhul on tegemist 
väga tugeva ja produktiivse 
teadlasega, kes on humani- 
taarteadlase kohta rekordi
liselt lühikese ajaga saanud 
doktorikraadi. «Hallik on 
administratiivselt võimekas, 
süsteemne, organiseeritud ja 
suudab näha organisatsiooni 
nii makro- kui mikrotasandil. 
Ta on hea juht, meeldiv suht
leja ja hea meeskonnatööta- 
ja,» iseloomustas Klaas endist 
prodekaani.

Rektor Jaak Aviksoo aval
das lootust, et Hallik võiks 
tõsta raamatukogu taas selli
sesse staatusesse, nagu see oli

L i in a  J ü r g e n
a v a l ik k u s s u h e te
p e a s p e ts ia l is t

Ü liko o lis  on k ä im as  tu n - 
n u s g ra a fik a  u u e n d a m is e  
p ro je k t.

Värskendatud ja kaasajas
tatud ilme saavad nii ülikooli 
logo ja logotüüp kui ka amet
likud infokandjad (kirjaplan
gid, ümbrikud, visiitkaardid, 
ajalehekuulutused ning muud 
rakendustrükised).

Tunnusgraafika uuendami
ne sai alguse sellest, et seni
sele logole heideti ette liigset 
detailirohkust, mistõttu oli 
see halvasti kasutatav veebi- 
keskkonnas ning erinevatel 
materjalidel (nt metall, klaas, 
nahk jms). Samuti vajasid 
muudki kujundused hädasti 
uuenduskuuri.

Kaasajastatud logo juures 
on kaotatud liigsed detailid, 
mis teeb logo selgemaks ning 
paremini eristatavaks. Juurde 
kujundatakse ka struktuuri
üksuste logotüübid ehk struk
tuuriüksusi eristav tekstiosa 
ülikooli märgi kõrvale, mida 
seni ühtses kujundusstiilis 
polnud.

Uuendatud tunnusgraafika 
kujundab ülikooli koostöö
partner, reklaamiagentuur 
Kolm Karu, mis osales edu
kalt ülikooli poolt korraldatud 
konkursil. Sügiseks valmib

legendaarse direktori Laine 
Peebu ajal. Halliku sõnul on 
hea omada suuri eeskujusid, 
kuid see, millise eelneva 
raamatukogu direktori saavu
tustega tema tulevasi tegemisi 
võrrelda saab, selgub pärast 
tema ametiaja lõppu.

«Kindel on aga see, et 
raamatukogu peab tõusma 
sisuliselt TÜ akadeemilise elu 
keskmesse,» kinnitas Hallik. 
Selleks on tema sõnul vaja 
häid ideid ning entusiastlikke 
ja rõõmsameelseid töötajaid. 
«Viimastest ei tohiks juba 
praegugi puudus olla. Vaja on 
ka raha, mille leidmine võib 
mõnikord olla raske, kuid 
mitte võimatu. Raha on alati 
kusagil olemas. Võimatuna 
tunduvate asjade leidmine ja 
joondeajamine võtab lihtsalt 
natuke kauem aega,» ütles 
Hallik.

Ü L I K O O L I  U U S
S Ü M B O O L I K A
E E S K I R I :

w w w .u t.e e /liv e lin k _ files /
168 6429 .h tm

ülikooli kujunduste stiili- 
raamat, kus on terviklikult 
kogu uuendatud kujunduste 
süsteem visiitkaardist kirja- 
plankideni ning kutsekaarti
dest tööriietuseni. Uuendatud 
tunnusgraafika tutvustamine 
toimub sügisel ning uued ku
jundused võetakse kasutusele 
alates 2006. aasta algusest.

Sümboolikavaldkonna kor
rastamisega seoses kehtib ala
tes 2005. aasta algusest uus 
ülikooli sümboolika eeskiri. 
See määrab ülikooli sümbo
lite kasutamise tingimused ja 
korra ning kirjeldab tööstus
omandi registrit, kus hakka
vad paiknema kõik ülikooli 
registreeritud kaubamärgid ja 
muud sümbolid.

2005. aasta alguses alustas 
tööd ka sümboolikakomisjoni 
uus koosseis, kuhu kuuluvad 
oma eriala spetsialistid, teiste 
seas ka turunduse emeriitprof 
Mait Miljan, avalikkussuhete 
ja teabekorralduse lektor Mar
git Keller ja semiootika teadur 
Anti Randviir. Sümboolikako
misjoni juhib administratsioo- 
nidirektor Mihkel Pärnoja.

m TARTU ÜLIKOOL
1 6 32

Tartu Ülikooli uuendatud sümbolid.

Ülikooli sümbolid läbi
vad värskenduskuuri

«Ülikooli kirjastus tutvustab oma väljaandeid ka 
rektor Vaiko Tigane.

infolehe Auditoorium kaudu,» ütles di-
V A R J E  S O O T A K

mailto:edir@euroinfo.ee
http://www.ut.ee/av
http://www.tyk.ee
http://www.ut.ee/livelink_files/
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Peab õpetama teaduslikult mõtlema
Intervjuu Helsingi Ülikooli rektori, teoreetilise filosoofia professori Ilkka Niiniluotoga

Helsingi Ülikooli rektor prof Ilkka Niiniluoto pidas Eesti 
I  filosoofia aastakonverentsil aulas loengu «Karl Poppers 
World 3 as an Ontological Theory of Culture». v a r j e  s o o t a k

Pean ülikoolile iseloomulikuks doktori
õppe, teadustööl põhineva õppe ning mul- 
tidistsiplinaarsuse toimimist.

K r õ õ t  N õ g e s
e e t ik a k e s k u s e  p ro je k t i ju h t

H e ls in g i Ü liko o li rekto ri 
p ro f Ilkka  N iin ilu o to  a rv a te s  
p e ab  ü lik o o lih a rid u s  a n d m a  
k riitilis e  ja  loova  m õ tle m is e  
o sku se .

Mida arvate Eesti ülikoo
lidest?

Olen kuulnud mõningatest 
probleemidest. Arvame, et 
Soome 5 miljoni elaniku koh
ta on meie 20 ülikooli ja 29 
rakenduskõrgkooli liiga palju. 
Teie 50 ülikooli on väga palju. 
Samas on paljud neist väi
kesed, kus pole doktoriõpet 
ega tehta teadustööd. See 
tähendab, et ei anta teadus
likul uurimistööl põhinevat 
haridust. Pean ülikoolile ise
loomulikuks doktoriõppe, tea
dustööl põhineva õppe ning 
multidistsiplinaarsuse (eri 
teaduskonnad ning erialade- 
vaheline koostöö) toimimist.

Ülikooli alusprintsiip on 
hariduskasvatus. Humboldtile 
kuulub idee, et kõrgharidus 
pole vaid olemasoleva tead
mise edasiandmine. Õppejõud 
peab tegema uurimustööd, 
õpetamaks tudengeid tea
duslikult mõtlema. Näitama, 
kuidas luuakse uut teadmist, 
et õpetada tudengit sedasama 
tegema.

Selgitage lähemalt teadus
liku mõtlemise mõistet.

See on kombinatsioon loo
vast ning kriitilisest mõtlemi
sest. Peab tõstatama küsimusi 
ning küsima miks? mida? kui
das? Kahtlema omaksvõetud, 
tunnustatud ning stabiilsetes 
mõtlemisviisides. Olema loov 
küsimuste esitamisel ja uutes 
ideedes. Seejärel arendada, 
analüüsida ning hinnata krii
tiliselt oma ideed. Empiirili
ses teaduses panna hüpotees 
avalikule proovile, kontrolli
le, saada sellele kinnitus või 
siis hüljata see. Filosoofias 
hindama ideed paljudest 
vaatenurkadest ning olema 
avatud dialoogile ja teistele 
arvamustele.

Aulaloengus ühtaegu 
kritiseerite ja kaitsete 
Popperi maailm 3 teoo
riat. Millised on selle 
kultuuriteooria eelised?

See on väga huvitav ning

In g e  K u k k
k u n s t im u u s e u m i d ir e k to r

K artseri se in a le  m aaliti v an a 
de  fo to d e  järg i seal kunagi 
asunu d  karikatu ure , vem m a l
värsse , m o n o g ram m e  jm  p il
d ikes i, m is hävis id  p eah o o n e  
suures  tu lekah ju s  1965. a.

Peahoone pööningul asuvas 
kartseris on juba mitu näda
lat töötanud Tartu Kõrgema 
Kunstikooli restaureerimise 
eriala 6 üliõpilast koos juhen
daja Madis Liplapiga.

Tulekahju järel taastatud 
kartseri üks sein oli seni 
jäetud steriilselt valgeks, 
millel eksponeeriti raamides 
endisaegseid fotosid. See te
kitas visuaalselt väära mulje 
kartserist kui linnakodaniku 
mugavast elutoast, aga mitte 
kui karistuse kandmise ko
hast. 19. saj üliõpilaskartser 
on alati pakkunud peahoone 
külalistele suurt huvi ning

vaimustav teooria, milles tu
leb teha mõningat filosoofilist 
puhastustööd ning täpsustusi. 
Nt mõned osad pole lõpuni 
välja arendatud jne. Samas 
on teoorias tervikuna väga 
head argumendid: eksisteeri
vad reaalsed kultuuri olemid 
(entiteedid) ja need on midagi 
muud, kui lihtsalt füüsilised 
objektid või meie subjektiiv
sed teadvusseisundid. Liht
saim võimalus teooriat kaitsta 
on väita, et meie keel, milles 
räägime ja mõtleme, sunnib 
eeldama selliste olemite ole
masolu, nt räägime Sibeliuse 
seitsmest sümfooniast.

Kuidas on olukord nt 
soome, eesti keelega?

Selles aspektis pole suurt 
erinevust. Ühte väidet saab 
esitada eri keeltes ja jõuda 
samale järeldusele. Muidugi, 
kui laused on tõesed. Kui 
väidame, et Sibelius lõi 7 
sümfooniat, võime seda öelda 
kas eesti või soome keeles. Kui

--- ;

lause on tõene, siis eksisteeri
vad 7 olemit ehk siis Sibeliuse 
sümfooniad. Kui keegi väidab, 
et need 7 sümfooniat pole 
Popperi maailm 3 olemid, 
peab ta identifitseerima nt 2. 
sümfoonia kui materiaalse ob
jekti kuskil ajas ja ruumis.

Kui nt väidame, et 
Sibeliuse 1. sümfoonia
oli hea, siis võib lauset 
tõlkides selle tähendus 
jääda tõlkimatuks või 
muutuda.

See puudutab juba maailm 
3 olemite omadusi. Loomuli
kult on sellistel kultuurilistel 
olemitel, nagu 2. sümfoonia, 
ajalugu. Seda kuulatakse, ar
mastatakse, imetletakse jne. 
Olemitel on väga mitmeid 
ajaloolisi omadusi. Neid või
dakse unustada, need võivad 
kaduda. Kui nt hävitada kõik 
sümfooniaga seotud doku
mendid, lindistused, partituu
rid, siis seejärel sümfooniat 
enam ei eksisteeri.

Kas Teil on olnud TÜ filo
soofidega kontakte?

Minu esimene reis Tartusse
oli 1980ndatel. Meie filosoo- 
fiaõppejõud ja üliõpilased 
tulid ekskursioonile. Kuna 
Tartu oli militaartsoonis, siis 
polnud siia võimalik jääda üle 
öö. Tulime hommikul ning 
lahkusime õhtul. 1993 pida
sin TÜs loengu, 2001 osalesin 
osaliselt ka enda korraldatud 
rahvusvahelisel filosoofiakon- 
verentsil ja oponeerisin Jüri 
Eintalu doktoritööd. Paljud 
Tartu filosoofid on külasta
nud Helsingi Ülikooli. Endla 
Lõhkivi huvitus minu tea
dusliku realismi uurimustest, 
prof Margit Sutropil on tihe
dad kontaktid meie praktilise 
filosoofia harust Olli Loukola 
ning Timo Airaksineniga.

Millised on Helsingi ja 
Tartu Ülikooli koostöö
leppe tulemused praegu?

Koostöövõimalust kasu
tatakse paljudel erialadel. 
Tihedat koostööd teevad TÜ 
eesti keele ja kultuuri ning 
meie soome keele ja kultuuri 
uurijad. Helsingi Ülikoolis on 
palju eesti üliõpilasi ning Tar
tus soome tudengeid.

Paljudel erialadel on tegu
sad ühisprojektid. Peatun Tar
tus väga kaunis Tammekannu 
villas. Külalisteraamatust 
leidsin pika nimekirja oma 
ülikooli kolleegidest. Samuti 
kohtasin neid Tartus jalutades 
ning Helsingi-Tallinna laeval. 
Eesti ja Soome teadlaste vahel 
on palju läbikäimist.

Mida arvate Eesti ülikoo- 
lisüsteemist?

Leian, et TÜ professori 
kindel ametiaeg (5 aastat) on 
hea. See on vastand Soome 
süsteemile, kus professorid 
on nimetatud eluaegsetena. 
Meil nimetati assistent-õppe- 
jõude 3 või 5 aastaks. See
järel viisime läbi reformi, kus 
mõned professorid valitakse 
5 aastaks. Soovisime rohkem 
paindlikkust ning soodustada 
uute erialade tekkimist. Siiski 
on enamikul professoritest,

guaššvärvidega või seinapin- 
nale kraapides joonistasid. 
Tudengitele jäi siiski vabadus 
etteantud joonistusi veidi 
muuta, järgides samas ajastu 
stiili ja piltide temaatikat. 
Omaaegse grafiti tegemine 
pakkus tulevastele restau
raatoritele suurt huvi ning 
tulemus on rõõmustav, aga 
ühtlasi ka eristuv säilinud 
originaalidest.

19. sajandil oli peahoone 
pööningul 5 kartserit, kuhu 
mõisteti karistust kandma 
üliõpilased, kes rikkusid ava
likku korda ja ülikooli käitu
misreegleid.

Kartseris viibimise aeg võis 
kesta ühest päevast kolme

korralistel professoritel elu
aegne amet.

5-aastane ametiaeg võib 
olla mõnigatel juhtudel väga 
hea, samas on professoril 
väga suur vastutus. Eriala 
arendamine, tudengitele hea 
hariduse andmine võtab aega. 
Kui professor pärast viit aas
tat lahkub ning asemele tuleb 
muult erialalt keegi teine, 
võib eriala arendamine olla 
juhuslik.

Tavaliselt määratakse pro
fessor ametisse viieks aastaks 
ja kui ta on olnud edukas, siis 
otsustab teaduskond ameti
koha püsivaks muutmise. Aju
tine amet läheb siis mõnele 
teisele erialale.

Praegu on teaduskondadel 
palju võimu ja iseseisvust 
plaanida oma struktuuri, ni
metada ametisse õppejõude 
ning luua uusi professuure.

Eestis valib professoreid 
ülikooli nõukogu.

Professorid valib teadus
konna nõukogu. Nõukogu 
teeb kantslerile ettepaneku 
professorite ametisse nime
tamiseks. Varem nimetas 
vabariigi president. Nt minu 
nimetas ametisse president 
Kekkonen. See oli üks tema 
viimastest ametissenimeta- 
mistest. Loomulikult andis 
see professorile väga kõrge 
staatuse.

Tegime muudatuse, et 
suurendada autonoomsust. 
Kantslerita ülikoolides sar
naneb süsteem teie omale, st 
otsustab ülikooli senat.

Kas Soome, sh Helsingi üli
koolis on vanusetsensus?

Tegime just seadusemuuda
tuse. Eapiirang oli 65 aastat, 
nüüd on see 68. Vastavalt 
uuele seadusele võib ava
lik teenistuja, sh professor, 
töötada 68. eluaastani. Paljud 
professorid kasutavad seda 
võimalust. Pensionile võib 
minna juba 63-aastaselt ning 
saada täispensioni.

Täispikk intervjuu
w w w .ut.ee/ajaleht

nädalani. Selle määras pro
rektor või ülikooli kohus. Kui 
üliõpilane eriti palju kurja oli 
teinud, anti talle esimesel ja 
kolmel viimasel päeval toi
duks ainult vett ja leiba. Kõige 
suurem karistus, mille kõrval 
kartser tundus vaid pehme 
karistusena, oli üliõpilase 
eksmatrikuleerimine. Kuid 
kartseris viibimine oli pigem 
auasi igale õigele buršile, 
kus võis elu üle veidi järele 
mõelda.

Kartserit saab näha kunsti
muuseumi vahendusel ning 
30. augustil toimuval peahoo
ne päeval on ametis ka endis
aegne ülikooli korravalvur -  
pedell.

U U D I S E D

Religioosse 
kunsti näitus
10. juunil kell 11 avatakse 
ajaloo muuseumi valges saalis 
Eesti religioosse kunsti näitus.

Muuseumi projektijuhi 
Urmet Paloveeri sõnul on 
püüdnud osalevad kunst
nikud vastavalt oma ande 
laadile väljendada püsivaid 
eluväärtusi.

Näitus on komplekteeritud 
kunstnike viimase aja loo
mingust.

Näha saab Jüri Arraku, Jaan 
Elkeni, Nikolai Kormašovi, 
Peeter Mudisti, Tiit Pääsuke
se jt maale, Naima Neidre, 
Illimar Pauli, Vive Tolli, Eve 
Viidalepa, Maara Vindi jt 
graafikat ning Heino Kivihalli 
kalligraafiat.

Näitus jääb avatuks 19. 
augustini.

Käärikul tuleb  
Metsaülikool
10.-14. augustini toimub 
Käärikul Metsaülikool.

Mõttevahetuses Eesti jätku
suutlikkuse ja elujõu teema
del osalevad Toomas Hendrik 
Ilves, Andrus Kivirähk, Rein 
Kilk, Kadri Liik, Rein Taage
pera jpt. Saab ka sportida, 
rahvalaulu laulda, mõrva- 
müsteeriumist osa võtta ning 
lõkke- ja peoõhtuid nautida.

Nelja päeva majutus- ja toit- 
lustusmaks on 1600 kr.

Kiirusta, sest esimesed 50 
tudengit saavad terve paketi 
400 krooni eest! Koha reser
veerimiseks on vaja 20. juu
niks täita registreerimisleht 
(www.tyye.ee/mu). Info: tel 
5397 6971.

Vastuvõtt magistri- 
ja  doktoriõppesse
1. juunil algas TÜs doku
mentide vastuvõtt vanasse 
teadusmagistri- ja kutsema- 
gistriõppesse, doktoriõppesse, 
õpetajakoolituse päevasesse 
õppesse ning avatud ülikooli.

Sisseastumiseks tuleb 
pöörduda vastava teaduskon
na dekanaati (filosoofia- ja 
sotsiaalteaduskonnas osakon
da), kolledžisse või õigusins- 
tituuti.

Teadusmagistri- ja kutse- 
magistriõppesse ning õpe
tajakoolituse üheaastasele 
õppekavale toimub vastuvõtt 
viimast korda.

Antud erialadele on kandi
deerima oodatud need, kes on 
õppinud vana, nelja-aastase 
bakalaureuseõppekava järgi.

Dokumentide vastuvõtt 
kestab 27. juunini, otsus vas
tuvõtmise kohta tehakse 15. 
juuliks.

Bakalaureuseõppesse ning 
3+2 magistriõppesse haka
takse dokumente vastu võtma 
27. juunist.

Info: www.ut.ee/sisse- 
astumine, tel 737 5625 
(päevane õpe), tel 737 5201 
(avatud ülikool).

Karjääritalituse  
peaspetsialistiks
TÜ võtab õppe- ja üliõpilas- 
osakonda tööle karjääri- ja 
psühholoogilise nõustamise 
talituse peaspetsialisti, kelle 
ülesanne on talituse juhtimine 
ja arendamine.

Konkursist osavõtuks esi
tada palgasooviga avaldus 
ja elulookirjeldus hiljemalt
13. juunil e-postiga või pa
beril TÜ personaliosakonda 
(personal@ut.ee, ruum 302, 
Jakobi 4, 51014 Tartu).

Info: tel 737 5844, www. 
ut.ee/konkurss.

Ülikooli peahoone vana kartser sai endisaegse ilme

Vanad ja  uued joonistused kartseri seintel.

1 9 .  S A J A N D I  S A L M I K E  K A R T S E R I  S E I N A L T

Kui sa armastad vaikust ja unustust ja argi
päeva kärast eemalolemist, siis seisab igal 
ajal üks vaikne kambrike sinu käsutuses.

ER G I P R O M M IK

kunstimuuseum otsustas Koos kunstikooliga valiti 
hakata järk-järgult taastama välja motiivid, mida kunsti- 
kartseri endist ilmet. tudengid söe, küünlatahma,

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.tyye.ee/mu
http://www.ut.ee/sisse-
mailto:personal@ut.ee
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Õ N N I T L E M E

Prof Peeter Saari 60
Kui ütlen Peeter Saari, siis 
meenuvad mulle kolm 
sõnapaari: õpetlane ja õppe
jõud, visionäär ja ühiskonna
tegelane, nõudlikkus ja tole
rantsus, mis kõik kajastavad 
lühidalt tema olemust.

Peeter Saari sügavat huvi 
meie füüsikalise maailma 
vastu sai rahuldada ainult 
selle maailma teaduslik 
uurimine. Nõudlikkus enda 
vastu, töökus ja suur anne 
tegid oma töö ning avastused 
tahkisefüüsika ja optika alal 
ei jäänud tulemata. Tulid ka 
rahvusvaheline tunnustus ja 
kodumaine akadeemikutiitel.

Peeter Saari ei ole kade 
mees. Tal on loomuomane 
vajadus oma mõtteid teiste
ga jagada. Aga kuna tema 
mõtted on originaalsed ja 
teadmised sügavad, siis saab 
seda vajadust kõige paremini 
rahuldada ainult kõige raske
mates tingimustes -  tuden
geid õpetades ja õpetlaseteele 
suunates. Nõudlikkuse ja to
lerantsuse mõistlik sümbioos 
noorte kolleegide suhtes on 
Saarist teinud ühe ihaldata
vama juhendaja. Seega on 
Saari professoriamet füüsika
osakonnas tema õpetlasetee 
igati loogiline jätk.

Peeter Saari ei ole silma
klappidega mees. Tal jätkub

teravat pilku ka inimühiskon
na jaoks. Tema probleemartik- 
lid ühiskonna arengu kohta on 
alati huvitavad ja originaalset 
vaatekohta väljendavad. 
Veelgi enam, tal jätkub ka 
visiooni, tahet ja tarmu püüda 
ühiskonda ümber korraldada, 
saavutamaks mõistlikumat 
süsteemi. Olgu siinkohal vaid 
mainitud, et Eesti praegune 
teaduskorraldus, sh grandi- 
süsteem, on paljuski Peeter 
Saari vormitud.

Kolleegide nimel soovin TÜ 
Füüsikumi juhatuse esimehe
le akad prof Peeter Saarile 
teravat pilku, kindlat kätt ja 
edu ka edaspidiseks!

R is to  T a m m e lo ,
fü ü s ik a o s a k o n n a  ju h a ta ja

TEATED
Üürile anda tudengikorterid. 
M üügi- ja  üüripakkum ised ka 
õppejõududele . Võtam e müüki ja  
aitam e leida kinnisvarale ostjat või 
üürnikku.
info: tel 552 3880, www.kinnis- 
varaq.ee.

KAI TSMI SED
6. juunil kaitsevad KH aud 43 0  
keem ia osakonna magistritöid: 
kl 11.45 G a r y  U r b  «Atm osfäärsed  
saasteained ja  õhu kvaliteet Tal
linna näitel». Juhendaja prof dr 
Uve Kirso, KBFI. O ponent T iia-Ene  
Parts, PhD;
kl 13 I n d r e k  T u lp  «Lahustuvuste  
m ääram ine kasutades kvantita
tiivseid struktuurom adus sõltuvusi 
ja põhikom ponentide analüüsi». 
Juhendaja Uko M aran, PhD. O p o 
nent Tarm o Tam m , PhD; 
kl 14.30 M a r k o  L ä t t  «Titaan- 
karbiidi kloreerim ine oksüdee- 
rivas keskkonnas: m ikropoorse  
süsiniku süntees ja  om adused». 
Juhendajad Alar Jänes, PhD ja  
Jaan Leis, PhD. O ponent G unnar 
Nurk, PhD.
6. juunil kaitsevad geograafia  ins
tituudis magistritöid: 
kl 9.15 T a n e l  T a m m  geoinfor- 
m aatikas ja kartograafias  
«Riigim etsa takseerandm ete  
kasutam ine Eesti m etsade kaug
seires tehisõppe rakenduse abil». 
Juhendaja v-teadur Kalle Rem m . 
O ponent Urm as Peterson, PhD; 
kl 11.15 T a m b e t  K ik a s  geoinfor- 
maatikas ja kartograafias «Au
tom aatne valglate ja  vooluvee
kogude leidm ine S aarem aa ja  
Muhu DEM mudelilt». Juhendaja  
prof Tõnu O ja. O ponent v-teadur 
Ain Kull;
kl 13.15 A la r  T e e m u s k  keskkon
natehnoloogias «M urukatuse  
tem peratuuri reguleerim ise ja  vee  
kinnipidam ise võim e Eesti kliima- 
tingimustes». Juhendaja  prof Ülo 
M ander. O ponent v-teadur Valdo  
Kuusemets;
kl 15 A n t t i  T o o m in g  keskkonna
tehnoloogias «Kergkruusatäitega  
hübriidse heitveepuhastus-pin- 
nasfiltri puhastusefektiivsus Pais
tu Põhikooli pinnasfiltri näitel». 
Juhendajad prof Ülo Mander, 
Tõnu Mauring, PhD. O ponent v- 
teadur Ain Kull;
kl 16.30 S ig n e  A la m a  m aastiku- 
ökoloogias ja keskkonnakaitses  
«Puuliigi ja m ulla koosmõju kuuse- 
, m änni- ja  kaseseem ikute arengu
le ja risosfääriprotsessidele katse- 
tingimustes». Juhendaja v-teadur 
Krista Lõhm us. O ponent v-teadur 
Jane Frey.
6. juunil kaitsevad magistritöid  
botaanika ja  ökoloogia instituudis 
Lai 40-218:
kl 15.15 T r iin  S u v i  «Ectomycor- 
rhizal fungal diversity of birch in 
Tagam õisa w ooded m eadow  and 
the ad jacent forest». Juhendaja  
prof Urm as Kõljalg. O ponent v- 
teadur Mari Moora; 
kl 17.15 T r iin  K o l l is t  «O zone- 
induced cell death and stom atal 
responses in Arabidopsis thaliana  
ecotypes and m utants». Ju henda
ja teadur H annes Kollist. O ponent 
dots Ülo Niinem ets.
7. juunil kaitsevad m agistritöid ja  
-pro jekte psühholoogia osakon
nas Tiigi 78-127:
kl 9 A ir e  R a id v e e  «Kaksik-kald- 
duaalse skaleerim ise ja  R asch’i 
analüüsi rakendam ine Raven’i 
m aatriksite andm etele». Juhen
dajad prof Jüri Allik, PhD ja Aavo  
Luuk, knd (psühhol). O ponent 
dots Liina-Mai Tooding, knd (filos); 
kl 9 .45  M e r le  N u r m o ja  «Sisenda- 
tavus küsitlemisel, is iksusom adu- 
sed ja  näo m orfoloogilis-tunnus- 
likud karakteristikud». Juhendaja  
prof Talis Bachm ann, PhD. O p o 
nent prof Jüri Allik, PhD; 
kl 10.30 K r is t ja n  K a s k  «Etaloni 
mõju laste isikukirjendustele». 
Juhendaja prof Tiia Tulviste, PhD. 
Oponent prof Talis Bachmann, PhD; 
kl 11.15 R e n e  M õ t t u s  «Vaimse 
võim ekuse seosed isiksuseom a
duste struktuuri, variatiivsuse ja  
m õõtm isega». Juhendajad prof 
Jüri Allik, PhD ja Helle Pullmann, 
MSc. O ponent dots O lev Must, 
ped-knd;
kl 12.30 A s t r a  S c h u l t s  «Laste 
hinnangud erinevate sotsiaalsete  
reeglite rikkumisele: otsustusi

mõjutavad tegurid». Juhendaja  
prof Tiia Tulviste, PhD. O ponent 
Eve Kikas, PhD;
kl 13.15 V a ik e  K u m a r i  «Hindam is- 
vahendite kom plekti koostam ine  
ja katsetam ine algklassiõpilaste  
verbaalse m õtlem ise ja  mälu 
hindamiseks», koolipsühhol m ag- 
projekt. Juhendaja  prof Eve Kikas, 
PhD. O ponent Mairi M ännam aa, 
MSc;
kl 14 In g e r  P o l t  «Eesti üldharidus
koolide viiendate, seitsm endate  
ja üheksandate klasside õpilaste  
suhtlem isärevus, -valmidus
ja suhtlem iskom petentsus»  
koolipsühhol m ag-projekt. Juhen
daja prof Tiia Tulviste, PhD. O p o 
nent Kristiina Tropp, MSc.
7. juunil kl 15 kaitseb B iom ee- 
dikumi suures auditoorium is tea- 
dusm agistri kraadi biom editsiini 
erialal K a id o  K u r r ik o f f  «CCK2  
retseptori geneetiline väljalülita
m ine vähendab m ehaanilist tund
likkust ja  pärsib hüperalgeesia  
teket närvikahjustusega hiirtel». 
Juhendajad prof Eero Vasar ja  v- 
teadur Sulev Kõks. O ponent dots 
Paavo Pokk.
7. juunil kaitsevad eesti ja soom e- 
ugri keeleteaduse osakonnas ph 
aud 139 magistritöid:
kl 16.15 M a r i  B o g a t k in  «Värvi- 
nim ed ungari keeles. Põhinim ed, 
nende struktuur ja  kujunem ine». 
Juhendajad dots Tõnu Seilenthal 
ja Urm as Sutrop, PhD. O ponent 
prof Ago Künnap; 
kl 17 P i l le  P e n ja m  «tulema-verbi 
leksikaalsest ja  gram m atilisest 
kasutusest ning m odaalse funkt
siooni kujunem isest eesti kirjakee
les 17 .-20 . sajandil». Juhendaja  
dots Külli Habicht. O ponent Ilona 
Tragel, PhD;
kl 17.45 P ä r te l  L ip p u s  «Võru 
afrikaadi ja  eesti standardkeele  
/ts /-ühen d i akustiline analüüs». 
Juhendaja prof Karl Pajusalu. 
O ponent prof Jaan Ross; 
kl 18.30 L a iv i  O r g  «Võru palata li
satsiooni akustikast». Juhendaja  
prof Karl Pajusalu. O ponent dots 
Ellen Niit;
kl 19.15 O lg a  G e r a s s im e n k o
«Infokäsitluspartiklid ah ah /axa ,
jah/da, mhmh/MXMX ja nii/maK
eesti ja  vene telefonikõnedes». 
Juhendajad Tiit H ennoste, MA ja  
Leelo Keevallik, PhD. O ponent 
Krista S trandson, MA.
8. juunil kaitsevad m olekulaar- ja  
rakubioloogia instituudis Riia 23 - 
217 magistritöid:
kl 9 M a r i  O ja r a n d  «Erinevatelt 
papilloom iviiruste URR järjes
tustelt lähtuv replikatsioon HeLa  
rakkudes» viroloogias. Juhendaja  
Ene Ustav, PhD. O ponent prof 
M aido Rem m , PhD; 
kl 10 K r is t in a  M ä e m e t s  «Rakulise  
valgu Brd4 mõju BPV-1 E2 valgu  
funktsioonidele viiruse elutsüklis» 
m olekulaarbioloogias. Juhendaja  
Ivar Ilves, PhD. O ponent Margus  
Pooga, PhD;
kl 11 H e le n a  F a u s t  «Arginiin-sõrm  
veise papilloom iviiruse tüüp 1 
valgus E1» m olekulaarbioloogias. 
Ju hendajad Aare Abroi, PhD ja  
Meelis Kadaja, MSc. O ponent 
Silja Kuusk, MSc; 
kl 12 V la d im ir  V im b e r g  
«Peptiidide poolt vahendatud  
makroliidiresistentsus» m oleku- 
laardiagnostikas. Juhendaja  Tanel 
Tenson, PhD. O ponent Urmas  
Saarm a, PhD;
kl 14 S iim  P a u k l in  «Tuumorsup- 
ressor ARF ja ATM/ATR kinaaside  
kom plem entaarne roll apoptoosi 
indutseerum ises vastusena  
onkogeensele stressile» raku
bioloogias. Juhendaja  Arnold  
Kristjuhan, PhD. O ponent Reet 
Kurg, PhD;
kl 15 K r is t e l  V a b r i t  «Võimalikud 
seosed tsütokiin ide interleukiin
20 ja  interleukiin 24 geen ide polü
m orfism ide ja  naastulise psoriaasi 
kujunem ise vahel» m olekulaar- 
diagnostikas. Juhendaja dots 
Ants Kurg, PhD. O ponent G unnar 
Tasa, PhD;
kl 16 M o n ik a  K a r m in  «Ini
m ese m itokondriaalse DNA  
fü logeneesipuu harude sisestruk
tuuri ja  fü logeograafilise leviku 
analüüs Indias haplogrupi R näi
tel» m olekulaardiagnostikas. Ju
hendaja Ene M etspalu, biol-kand. 
O ponent Tarm o Annilo, PhD; 
kl 17 K a ir i t  T in t s  «Semliki Forest

viiruse m ittestruktuurse valgu  
nsP1 palm itüleerim is-defektsete  
m utantide funktsionaal-struktuur- 
ne iseloom ustam ine» m olekulaar
diagnostikas. Juhendaja erak prof 
Andres Merits, PhD. O ponent Rein 
Sikut.
8. juunil kaitsevad m ajandustea
duskonnas aud B202 MA töid:
kl 11 J a a n  A p s  «Keskkonnakulude  
arvesse võtm ise probleem id Eesti 
põlevkivielektri tootm ise näitel». 
Juhendajad prof Jüri Sepp ja  
teadur Andres Võrk. O ponendid: 
Tiit Kallaste, PhD ja teadur Kairi 
Andresson, MA;
kl 12 R a ig o  E r n its  «Ettevõtluse  
areng Eesti m onofunktsionaalse- 
tes tööstusasulates siirdeperioo
dil». Juhendajad prof Jüri Sepp  
ja dr Garri R aagm aa. O ponendid: 
Erik Terk, knd ja  lektor Eve Parts, 
MA;
kl 12 aud B201 K r is t e r  T a m m
«K aubagruppide juhtim ise kasu
tam ine AS A. Le Coq Tartu Õ lle
tehase ja jaekaubandusettevõtte  
x näitel». Juhendaja v-teadur Ele 
Reiljan. O ponendid: lektor Tiiu 
Ohvril, M Sc (EPM Ü) ja dots Aino 
Siimon;
kl 13 R a s m u s  K a t ta i  «N eoklas
sikalisel sünteesil põhinev eesti 
m ajanduse m akrom udel». Ju 
hendajad teadur Andres Võrk ja  
v-teadur Ele Reiljan. O ponendid  
Raoul Lättem äe, MA ja külalislek- 
tor Karsten Staehr, PhD.
9. juunil kaitsevad m olekulaar- ja  
rakubioloogia instituudis Riia 23 - 
217 magistritöid:
kl 9 D m it r i  L u b e n e t s  «S accharo- 
m yces cerevisiae  helikaasi Hmi1 
m itokondriaalse transpordi uuri
m ine in vivo» transgeenses teh 
noloogias. Juhendaja prof Juhan  
Sedm an, knd-biol. O ponent dots 
Tiina A lam äe, biol-knd; 
kl 10 K a id a  K o p p e l  «Rakku 
penetreeruvate peptiidide
internaliseerum ise efektiivsus, 
transpordivõim e ja võimalikud  
m ehhanism id» rakubioloogias. 
Juhendaja Margus Pooga, PhD. 
O ponent Ivar Ilves, PhD; 
kl 11 K r is t ja n  V ä lk  «M itte- 
väikserakulise kopsuvähi d ife
rentsiaalselt ekspresseeruvate  
geenide analüüs cD N A  mikro- 
kiipidel» m olekulaardiagnostikas. 
Juhendajad dots Ants Kurg, PhD; 
prof Andres M etspalu, biol-knd. 
O ponent Sulev Kõks, PhD; 
kl 12 P ir jo  S p u u l  «Semliki Forest 
viiruse replikaasi valgu nsP1 
seondum ispeptiid i olulisus» viro
loogias. Juhendaja erak prof A nd
res Merits, PhD. O ponent Lilian 
K adaja-Saarepuu, PhD; 
kl 14 K ü lli  K ü b a r  «Eestikeelse 
kõnesünteesi kasutatavus bio- 
loogiaalaste tekstide edastam isel 
nägem ispuuetega õpilastele» b io 
loogia didaktikas. Juhendaja dots 
Tago Sarapuu, biol-knd. O ponent 
em eriitprof Leo Võhandu, TTÜ; 
kl 15 E e r o  T a l ts  «Ribuloos- 
1,5-bisfosfaadi karboksülaasi- 
oksügenaasi aktiivsus tubakas ja  
selle seos Fotosüsteem  I hulga
ga» taim efüsioloogias. Juhendaja  
uurija-prof Agu Laisk, biol-dr. 
O ponent Priit Väljam äe, PhD; 
kl 16 H e la  H e lp  «Y-kromosoomi 
penta- ja heksanukleotiidsete kor
duste otsim ine ja  nende rakenda
mine fü logeneetilistes uuringutes» 
m olekulaarbioloogias. Juhendaja  
Toom as Kivisild, PhD. O ponent 
Urm as Saarm a, PhD; 
kl 17 K a l le  K ip p e r  «Trichoderma 
reesei tsellobiohüdrolaas
Cel7A protsessiivsus tselluloosi 
hüdrolüüsil». b iokeem ias. Juhen
daja Priit Väljam äe, PhD. O ponent 
prof Ago Rinken.
9. juunil kaitsevad Biom eedikum is  
aud 1024 rahvatervishoiu magist
ritöid:
kl 10 S ig r id  V o r o b jo v  «Ravijär- 
gim us juhuslikustatud horm oon- 
asendusravi uuringus». Juhendaja  
prof Mati Rahu. O ponent Toom as  
M arandi, m ed-dr; 
kl 11 O le g  N o v ik o v  «Kaitseväe
teenistuse mõju ajateenijate  
tervisele». Juhendaja prof Raul- 
Allan Kiivet. O ponent prof Jaak  
Maaroos;
kl 12 E le r i  L a p s a n i i t  «Väikelaste 
infektsioonhaiguste am bu la
toorne ravi antibiootikum idega». 
Juhendaja prof Raul-Allan Kiivet. 
O ponent dr Toom as Marandi;

kl 13 S v e t la n a  R u d e n k o  «Anti- 
biootikum resistentsus Eestist 
isoleeritud haigustekitajatel». 
Juhendajad dots Tõnis Karki ja  
v-assistent Argo Soon. O ponent 
dr Küllike Birk;
kl 14 M e r ik e  S is a s k  «Suit- 
sidaalsus ühiskonnas ning suitsii
dikatse sotsiaal-dem ograafilised, 
meditsiinilised ja psüühilised  
mõjurid». Juhendaja prof Airi 
Värnik. O ponent Lem bit M ehilane, 
MD PhD;
kl 15 K a ir e  V a ls  «Haiguskoorm use  
tõttu kaotatud eluaastad Eestis». 
Juhendaja prof Raul-Allan Kiivet. 
O ponent dots Krista Fischer.
10. juunil kaitsevad m olekulaar- ja  
rakubioloogia instituudis Riia 23- 
217 magistritöid:
kl 9 J a n a  E e n s a lu  «Y-kromo
soomi haplogruppide E ja R1b 
fülogeograafia» molekulaar
diagnostikas. Juhendajad Maere  
Reidla, biol-knd; Toomas Kivisild, 
PhD. O ponent Katrin Kaldma, MSc; 
kl 10 L iin a  N a g i r n a ja  «Inim e
se luteiniseeriva horm ooni ja  
kooriongonadotropiini bee- 
ta-subühiku geeniperekond: 
struktuur ja  potentsiaalne seotus 
korduvate spontaanabortidega»  
m olekulaardiagnostikas. Juhen
dajad erak prof Maris Laan, PhD. 
O ponent G unnar Tasa, PhD; 
kl 11 A lin a  S u m e r in a  «Raku 
krom osoom i integreerunud
HPV-18 järjestustelt algava DNA  
am plifikatsiooniga seotud HPV-18 
E 6/E 7 onkogeenide ekspres
siooni analüüs HeLa rakkudes»  
viroloogias. Juhendaja Ene Ustav, 
PhD. O ponent Lilian K adaja-S aa
repuu, PhD;
kl 12 T r iin u  S i ib a k  «Antibioo
tikum ide klooram fenikool ja 
erütrom ütsiin mõju ribosoom ide  
assam bleerum isele eubakteris  
Escherich ia coli» m olekulaar
bioloogias. Juhendaja prof Ja a 
nus Rem m e, PhD. O ponent Rita 
Hõrak, PhD;
kl 14 K a i V i r u m ä e  «tRNA 3 '-C C A  
rollist translatsioonil ja  am ino- 
happe rollist am inoatsüül-tRNA  
selektsioonil» m olekulaarbio
loogias. Juhendaja prof Jaanus  
R em m e, PhD. O ponent Aksel 
Soosaar, PhD;
kl 15 A r t o  P u lk  «Escherichia  
coli 16S rRNA positsioonid, mis 
m ängivad olulist rolli 70S  ribo
soomi assotsiatsioonis» m oleku
laarbioloogias. Juhendaja prof 
Jaanus Rem m e, PhD. O ponent 
Tanel Tenson, PhD.
10. juunil kl 14.25 kaitseb ph 307  
R o la n d  K a r o  usuteaduskonna  
m agistritööd «Neuroteoloogia: 
N ew b erg -d ’Aquili hüpotees teo 
loogi vaatevinklist». Juhendaja dr 
Anne Kull. O ponendid  mag Jaan  
Kivistik ja  dr Andres Soosaar.
10. juunil kl 15 kaitseb TÜ nõuko
gu saalis meditsiinidoktori kraadi 
K ü lli  K in g o  teem al «Interleukiin-
10 perekonna tsütokiinide geen i
de polüm orfism ide seosed naas
tulise psoriaasiga». Juhendajad  
prof Helgi Silm ja prof Eero Vasar. 
O ponent dots Leena Koulu (Turu 
Ülikool).
10. juunil kaitsevad Euroopa õpin
gute m agistriõppe magistriprojek- 
te Lossi 3-306:
kl 10 M a r e t  P õ d e r  «Euroopa Liidu 
ab iprogram m ide tulem uslikkus  
uute töökohtade loomisel Eesti 
m aapiirkondades SAPARD näi
tel». Juhendaja Raul Eam ets, PhD. 
O ponent Garri R aagm aa, PhD; 
kl 10.45 M a r t in  M e d a r  «Tööturu- 
poliitika Euroopa Liidu tööhõive- 
strateegia kontekstis». Juhendaja  
Raul Eam ets, PhD. O ponent Liina 
Kulu, MA;
kl 11.30 M e r je  K u lik o v  «Õ igus
pärase ootuse printsiip Euroopa  
Ü henduste ja Eesti õiguskorras. 
Juhendaja Kristi Land, dr iur. O p o 
nent Ene Andresen, LLM; 
kl 12.15 L a u r i  K u u s in g  «The 
Convention on the Future of 
Europe -  Project of Participatory  
D em ocracy or an Elitist one?» Ju 
hendajad Viljar Veebel, MA, Julia 
Laffranque, dr iur O ponent Piret 
Ehin, PhD;
kl 13 R ü n n o  L a s s  «Euroopa Liidu 
liikmesriikide ja  Eesti sotsiaalho  
olekandepoliitika ja  -süsteem ide  
võrdlev analüüs.» Juhendaja Liina 
Kulu, MA. O ponent Margit Sarv, 
MA, MPhil.

F O T O T E E N U S E D

Kõik, kes soovivad jäädvustada oma struktuuriüksuse hu
vitavaid sündmusi, mis täiendaksid ka ülikooli fotoarhiivi, 
pöördugu foto- ja videotalituse juhataja Ove Maidla poole 
(ove.maidla@ut.ee) .

H E A D E  M O T E T E  T E R R A S S

3. juunil kell 19 avatakse ülikooli kohviku

Heade Mõtete Terrass
Avamispeol astuvad üles: terrassil Tanel Aavakivi ja Karl Laa
nekask, rõdusaalis Tõnis Mägi, I korruse saalis jazz-DJ. 
Terrassil kehtib nii II korruse a la carte menüü, kohviku kiir- 
menüü kui ka kokteilikaart.

T U D E N G I T E  K E R G E J Õ U S T I K U  M V

Alanud on registreerumine 8. juunil kell 15 peetavatele üli
õpilaste kergejõustiku meistrivõistlustele.
TÜ staadionil toimuvatel võistlustel toimub ka kõrgkoolide- 
vaheline arvestus.
Info ja registreerumine www.easl.ee, tel 733 3233.

U T  T E A T A B

UT ilmub sel semestril veel 10. ja 17. juunil.
17. juuni topeltnumbris on põhiliselt lõpetajate nimed.

T o im e tu s

T Ä P S U S T U S

24. märtsi UT loo «Tehnoloogia ja e-hariduse konverents» 
pildi autor on Tapio Schrey.

Õ N N I T L E M E
6 0  25
Erika Kärner, lektor -  5. Eva Liivak, turundusspetsia-
juuni list -  6. juuni

3 5
Anna Golubeva, õpetaja -  7. 
juuni

Iiris Kahn, keemik -  7. juuni Triin Pajur, esindaja Tallinnas -
7. juuni
Merle Ojasalu, spetsialist -  

Urmas Nõmmik, lektor -  7. juuni

3 0
Ur:
juuni

UNIVERSITAS V a s tu ta v  v ä lja a n d ja  lllari L ään  
P e a to im e ta ja  V a rje  S o o ta k  
T o im e ta ja  A ija  S a k o v a  j A D j! I p Kl C IC In fo to im e ta ja  L e a n e  M o rits

*  U L l \  J l  J  K e e le to im e ta ja  M a rik a  K u lla m a a
K ü lje n d a ja  E rg i P ro m m ik

Ü lik o o li 1 8 -2 1 0 , Tartu  5 0 0 9 0  
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Tel: 7 3 7  5 6 8 0 , 5 1 4  2 3 0 0
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HEAD 
LUGEJAD,
seekordne Auditoorium on küll eelmistest lakoonilisem, 
kuid samas märkimisväärselt infomahukam. Järgnevalt 
leiate TÜ Kirjastuse hetkel pakkuda olevate raamatute 
täieliku ülevaate. Raamatud on leitavad nii suurematest 
raamatupoodidest kui tellitavad meie veebist www.tyk.ee 
siintoodud hindadega. Kuna valdav osa meie väljaandeid 
on üpris spetsiifilised ja väikesetiraažilised, ei jõua info 
neist massimeediasse kuigi sageli. Seetõttu soovitame Teil 

jälgida TÜK veebi, kus leiate lisaks juba ilmunud raamatute 

lühitutvustustele eelinfo ka peatselt ilmuvate raamatute 
kohta. Tartu Ülikooli tegevushaarde laienemine, teadustöö 
intensiivistumine ja rahvusvahelistumine kajastub otseselt 

ka tema kirjastuse väljaannetes. Lisaks 40 regulaarsele sari- 

väljaandele (millest pooled on võõrkeelsed ja rahvusvaheli
se levikuga) ilmub meie vahendusel ülikooli õppejõududelt 
aastas ca 100 kõige erinevamate valdkondade raamatut, 

õppevahendit või monograafiat. Eelöeldu kinnituseks nime
tame järgnevalt mõned peatselt ilmuvad raamatud.

Hetkel on meie värskeimaks raamatuks TÜ geograafia 
instituudi teadurite koostatud mahukas teatmeteos Eesti 
maastikud (koostaja Ivar Arold, 450 lk, kirjastuse hind 
350 kr). Semiootikuid rõõmustab kindlasti kohe ilmuv 

John Deely Basics o f Semiotics neljas väljaanne koos 
eestikeelse paralleeltekstiga (toimetaja Kalevi Kull, 570 lk). 
Laiemale sihtrühmale peaks olema huvipakkuv juuni lõpus 
ilmuv, õpetliku sisuga Aisopose valm id (tõlkija Kaarina 

Rein, joonistused Urmas Nemvalts). Majanduse valdkon
nast on ilmumas TÜ külalisprofessori Piero Formica osa
lusel koostatud 1000 leheküljeline kogumik Knowledge  
Economics. Suve jooksul ilmuvad ka Tõnu Lehtsaare ja 
Kaido Soomi koostatud Homileetika ning Tiina Mulla
maa Rootsi keele õpik. Eestikeelsete filosoofiaÕpikute 

valikut täiendab augustis ilmuv W offi An Introduction to 
Political Philosophy Sissejuhatus poliitilisse filosoo
fiasse (tõlkija Tiiu Hallap, toimetaja Triin Kaalep).

TU KIRJASTUSE RAAMATU

TOP-5
Õppimine ja  
õpetamine avatud 
ülikoolis
Einike Pilli, Larissa 

Jõgi, Tiia Ristolainen 
450 lk, 150 kr

Sõna ja  objekt
Tõlkinud Anto Unt, 
toimetanud Jaan 
Kangilaski 

442 lk, 120 kr

Suhtlemisoskustest 
õpetamisel ja
juhtim isel
Heiki Krips 

167 lk, 90 kr

Ilusat suve soovides 
Auditoorium

Soome ja  
soom lased
Toimetanud Maarja 
Lõhmus ja  Eero 
Medijainen 
364 lk, 150 kr

rA R T U

Tuhandeaastane 
Tartu. Nooruse ja 
heade mõtete linn 
Malle Salupere 
119 lk.

w w w .t y k .e e JUUNI 2005

http://www.tyk.ee
http://www.tyk.ee


ILMUNUD
RAAMATUD

Tuhandeaastane
Tartu
Malle Salupere 
120 lk, 85 kr 
Pakume ka vene- ja sak
sakeelset versiooni!

TEADUSE
AJALOO

LEHEKÜLGI
EESTIST

xm

Teaduse ajaloo 
lehekülgi Eestist 
XIII
Koostanud Ivar Piir 
215 lk, 45 kr

Vastuoluline
meditsiin
Vello Salupere 
106 lk, 30 kr

Eetika meditsüni 
argipäevas
Dietrich von Engelhardt, 
toimetanud Andres 
Soosaar 
340 lk, 30 kr

Eesti keele 
sõnatuletus
Reet Kasik 
202 lk, 60 kr

Kuutunnel
Vallo Nuust 
300 lk, 30 kr

Morgensterni Seltsi 
kogumik
Koostanud Ivo Volt 
176 lk, 70 kr

Eurooplaseks
saamine
Tiit Hennoste 
320 lk, 40 kr

Mälu kui 
kultuuritegur
Koostanud Ene Kõresaar 
ja Terje Anepaio 
250 lk, 50 kr

Eesti-türgi-eesti
vestmik
Hagani Gayibli 
225 lk, 75 kr

EE ST I <14 
EE ST L A SE D Eesti ja  eestlased 

teiste rahvuste 
peeglis
Koostanud Anu Realo, 
Aune Valk 
263 lk, 90 kr

Eesti ja  eestlased
võrdlevas
perspektiivis
Koostanud Aune Valk 
270 lk, 90 kr

Maailmakeele
otsinguil
Aleksandr Dulitshenko 
189 lk, 45 kr

Pärimus ja  
tõlgendus
Koostanud Tiiu Jaago 
258 lk, 35 kr

Pragmapoeetika
Arne Merilai 
238 lk, 70 kr

Teaduspraktika 
tahud ja  toed
Talis Bachmann 
378 lk, 90 kr

Tragöödialeksikon
Anne Lill, Ivo Volt 
354 lk, 200 kr

Soome ja  soomlased
Toimetanud Maarja Lõh
mus ja Eero Medijainen 
364 lk, 150 kr

Sõna ja  objekt
Tõlkinud Anto Unt, 
toimetanud Jaan 
Kangilaski 
442 lk, 120 kr

Arktika nomaadid 
šamanismi ja  
kristluse vahel
Laur Vallikivi 
178 lk, 70 kr

TARTU ÜLIKOOLI Auditoorium ilmub viis korda aastas. Tiraaž 2000 eks. • Väljaandja: Tartu Ülikooli Kirjastus OÜ
KIRJASTUS Vastutav väljaandja: Vaiko Tigane • Kaastööd, kommentaarid ja arvamused palume saata: tvk@ut.ee või Tiigi 78 Tartu 50410

TÜ kehakultuuri 
teaduskond 75
Koostanud Valter Lenk 
ja Atko-Meeme Viru 
386 lk, 50 kr

LAPIN Avangard
Leonhard Lapin 
288 lk, 55 kr

Excel ettevõtte 
majanduslike seoste 
analüüsil ja  
lahendamisel
Anu Reiljan, Merike Ka
seorg, Oliver Lukason 
134 lk, 65 kr

Ajajuhtimine
Aino Siimon 
132 lk, 50 kr

Majandus-
informaatika
Vambola Leping, Merike
Kaseorg
162 lk, 25 kr

Organisatsiooni-
õpetus
Aino Siimon 
223 lk, 100 kr

Eesti elavik 
21. sajandi algul
Toimetanud Veronika 
Kalmus, Marju Lauris
tin, Pille Pruulmann 
- Vengerfeldt 
400 lk, 90 kr

Meediaõpetus
põhikoolis
Kadri Ugur 
77 lk, 60 kr

V€R»UM CBCAT ÖMNIA

Verbum Great 
Omnia
Koostanud Sulev Uus, 
Peeter Vihalemm, Anu 
Pallas
195 lk, 90 kr

IfcQuM

l l

McQuaüi massi
kommunikatsiooni 
teooria
Toimetanud Katrin 
Kern, Anu Pallas, Peeter 
Vihalemm 
496 lk, 90 kr

USA ajakirjandus: 
kõmukuningatest 
meediamagnaati- 
deni
Priit Pullerits 
206 lk, 120 kr

Psühhoanalüütiline 
arengukäsitlus 
0 - 2 0  eluaastani
Karin Mangs, Barbo 
Martell, tõlkinud Tiina 
Mullamaa 
479 lk, 75 kr

Kõnearendus
Karl Karlep 
349 lk, 75 kr

Studia in Honorem
Kalle Kasemaa 
377 lk, 100 kr

Õppimine ja  
õpetamine avatud 
ülikoolis
Einike Pilli, Larissa Jõgi, 
Tiia Ristolainen 
450 lk, 150 kr

Elu ja  psühholoogia
Konstantin Ramul, toi
metanud Jüri Allik 
390 lk, 100 kr

Psühholoogia
gümnaasiumile
Jüri Allik, Maie Kreegi
puu, Anu Realo jt 
280 lk, 115 kr

Isiksuse
psühholoogia
Jüri Allik, Anu Realo, 
Kenn Konstabel 
355 lk, 175 kr

Suhtlemisoskustest 
õpetamisel ja  
juhtimisel
Heiki Krips 
167 lk, 90 kr

Eesti Evangeeliu
mi Luteriusu Kirik 
ja  Nõukogude riik 
1944-1949
Riho Altnurme 
320 lk, 80 kr

Psühhonoomia
juriidilises
kontekstis
Talis Bachmann 
158 lk, 50 kr
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Vähk on 
avastatav ja  
ravitav
Rait Labotkin 
267 lk, 130 kr

VÕÕR
KEELSED 
RAAMATUD

ai.v&sHCKne. ? -IHTErATmiME MälKT'Oa3̂4KH

s

Slavjanskije 
literaturnõe 
mikrojazõki I, II
Aleksandr Dulitshenko 
350 lk, 100 kr

Sissejuhatus
rahvusvahelisse
õigusse
Rene Värk 
286 lk, 120 kr

Tuhandeaastane
Tartu
(venekeelne)
85 kr

Puškinskije tštenija 
v Tartu
TÜ vene ja slaavi filoloo 
gia osakond 
426 lk, 80 kr

Lapse ja  tema mõt
lemise arendamine
Peep Leppik 
75 lk, 50 kr

Tuhandeaastane
Tartu
(saksakeelne)
85 kr
Sügisel ilmub ka inglis
keelsena.

200 H£T

«aysorssrtsst

Slavica Tartuensia
V VI
Aleksandr Dulitshenko 
340 -  430 lk, 70 -  80 kr

Eesti puidusektori 
konkurentsivõime
Koostanud Urmas 
Varblane 
367 lk, 100 kr

IljfiaOTlKT]

30.1

Sign Systems 
Studies 30
Peeter Torop, Mihhail 
Lotman, Kalevi Kull 
386 lk, 70 kr

Kratkii spravotšnik 
po kontrastivnoi 
grammatike 
estonskovo i 
russkovo jazõkov 
Irina Külmoja jt 
140 lk, 30 kr

Ingeri elud ja  lood
Riina Neivelt 
180 lk, 80 kr

Interlitteraria 6 - 9
Toimetanud Jüri Talvet 
350 -  450 lk,
50 -120  kr

Kaiserliche 
Universität Dor- 
pat Academia 
Gustaviana
Toimetanud Reet Mägi 
ja Wolfgang Drechsler 
2301k, 175 kr

Eesti rekordid
Heino Kees 
263 lk, 25 kr

. •••• 
■

Studies in Folk 
Culture III
Toimetanud Ene 
Kõresaar ja Art Leete 
328 lk, 85 kr

Modelling the 
economies of the 
Baltic Sea region
Tiiu Paas 
308 lk, 200 kr

EKSTRAPOl ATIIVIIE riRjuTAnint

Ekstrapolatiivne
kirjutamine
Jaak Tomberg 
108 lk , 60 kr

She who remembers 
survives
Koostanud Tiina Kirss, 
Ene Kõresaar, Marju 
Lauristin 
346 lk, 55 kr

Baltic Media in 
Transition
Koostanud Peeter Viha
lemm
304 lk, 80 kr
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UNIVERSITAS
10. juuni 2005

TARTU ENSS
NR. 23 (2223) www.ut.ee/ajaleht

Miks peab muutma ülikoolis 
akadeemiliste konkursside korraldust?
I v a r - l g o r  S a a r n i i t
a k a d e e m il in e  s e k r e tä r

1. s e p te m b ris t 2 0 0 4  kuni 16. 
m ain i 2 0 0 5  ku u lu ta ti Tartu  
Ü liko o lis  v ä lja  3 0 8  k o n k u rs 
si õ p p e jõ u d u d e  ja  te a d u s 
tö ö ta ja te  a m e tik o h ta d e le . 
K a n d id e e r im is d o k u m e n d id  
e s ita s  321 in im es t.

Valida enam kui ühe kandi
daadi seast sai 25 korral (8% 
juhtudest). Üks kandidaat oli 
272 korral. Ühtki kandidaati 
ei olnud ja ametikoht jäi see
tõttu tühjaks 11 korral.

174 korral kandideeris ka 
ametikoha senine täitja. Ehk
ki kõik konkursid ei ole veel 
lõppenud, võib väita, et selli
sel juhul on tegu nn tagasi
valimisega, sest peaaegu alati 
valitakse ametikoha senine 
täitja. Erandiks on seni vaid 
ühe assistendi valimine, sest 
kohta täitnud õppejõud võttis 
dokumendid tagasi. Ühel kor
ral unustas ametikoha senine 
täitja dokumendid õigel ajal 
esitada ja koht jäi konkursi 
korras täitmata.

Ülejäänud 133 ametikohta 
loodi enamasti vahetult enne 
konkursi väljakuulutamist. 
Neist 41 ametikohta loodi 
selleks, et kedagi edutada. 
Konkursi võitja on sellisel ju
hul tavaliselt teada. Kaks uut 
ametikohta loodi aga selleks, 
et viia õppejõud madalamale 
kohale.

A k a d e e m ilis e d
a m e tik o h a d  v õ is tlu s e ta
Vabadele professori- ja dot- 

sendikohtadele oli soovijaid 
veidi enam kui kohti (18 kan
didaati 13 professorikohale ja 
23 kandidaati 17 dotsendiko
hale). Lektori, assistendi, õpe
taja ametikohtadele konkurss 
praktiliselt puudus. Teadurite 
ja vanemteadurite puhul oli 
soovijaid vabadest kohtadest 
vähem ning 6 kohta 44st 
jäi hoopis täitmata. Seega, 
võistlust akadeemiliste ameti-

Professorid Vallo Tillmann (alumises reas vasakult esimene), Andres Kasekamp, Tiia Tul
viste, Jaan Eha ja  Art Leete on mõned nendest õppejõududest, kes konkureerisid valimisel 
ühe või mitme kandidaadiga ja  võitsid. m o n t a a ž :  e r g i  p r o m m ik

kohtade pärast ei ole.
Olukord ei üllata. Eesti 

inimressurss on väike, kõik 
potentsiaalsed tegijad on üli
koolis teada. Nad on peaaegu 
eranditeta ülikooli enda kas
vandikud, neil hoitakse silma 
peal ja püütakse ülikooliga si
duda juba õpingute ajal. Ning 
on selge, et nii väikses keele
ruumis olukorda põhimõtteli
selt muuta ei ole võimalik.

Kas kehtiv valimissüsteem 
on sellisel juhul kõige mõist
likum? On inimesi, kes on 
süsteemiga rahul. Sest kõik 
vähegi sobivad kandidaadid 
osutuvad ju valituks ning 
edutamiste arv näitab, et edu-

Oluline ei ole see, mitu kandidaati on 
ühele vabale kohale, vaid see, et ülikoolis 
leiaksid koha parimad.

kas akadeemiline karjäär ei 
tohiks kättesaamatu olla.

Siiski osutan kahele prob
leemile, mis selgelt viitavad 
vajadusele kehtivat süsteemi 
muuta.

K a n d id a a t  
v ä lja s tp o o lt ü liko o li

Et ülikooliseadus kohustab 
korralisi õppejõude ametisse 
võtma avaliku konkursi kau

du, võivad kandidaadid tulla 
(ja mõnikord tulevadki) ka 
väljastpoolt ülikooli. Ja ehkki 
selliseid tulijaid on äärmiselt 
vähe (käesoleval õppeaastal 
mitte üle kümne), peavad 
konkursitingimused olema 
kõigile osalistele võrdsed. 
Seetõttu tuleb ka ülikoolist 
pärit kandidaatidesse suh
tuda nii, nagu tuleksid nad 
väljastpoolt. Näiteks me ei saa

S A M A L  T E E M A L

J aa k  A avikso o  «A kad eem i
line k arjäär Tartu Ü likoolis», 
UT nr 21, 27. mai 2 00 5

nõuda üliõpilaste hinnangut 
kandidaatide kohta, sest kan
didaadil väljastpoolt ülikooli 
ei ole seda hinnangut kusagilt 
võtta.

Tulemus -  õppejõu või 
teadustöötaja töö sisuline 
analüüs, mis konkursi puu
dumise tingimustes oleks nii 
vajalik, on asendunud kan
didaadi pädevuse (enamasti 
üpris formaalse) hindami
sega teaduspublikatsioonide 
alusel.

K o h a  p e a b  s a a m a  
p a rim  k a n d id a a t

Meie akadeemilise struk
tuuri ülesehituse aluseks on 
õppetoolidele toetuv saksa 
mudel. Selle mudeli üks 
olulisi põhimõtteid on nn 
Hausberufungsverbot, mis 
tähendab, et professori vabale 
kohale ei saa kandideerida 
sama ülikooli töötajad.

Me tunneme heameelt, kui 
professori kohale on mitu 
võrdselt tugevat kandidaati. 
See näitab ju vastava teadus
valdkonna tugevust.

Kuid me ei mõtle selle peale, 
et meil ei tule professorikan- 
didaadid mitte väljastpoolt 
ülikooli, vaid enamasti just 
ülikooli seest. Mis tähendab, 
et konkursi tulemuseks võib 
olla ühe hea teadlase edu
tamine professoriks ja teise 
hea, kuid kaotusest pettunud 
teadlase lahkumine ülikoolist 
mujale. Kuid akadeemilise 
personali ametissevõtmisel 
peab meie eesmärk olema 
sama, mille oleme seadnud 
üliõpilaste vastuvõtul -  oluli
ne ei ole see, mitu kandidaati 
on ühele vabale kohale, vaid 
see, et ülikoolis leiaksid koha 
parimad.

Prof Ain Heinaru valiti 
Coimbra grupi juhatusse
L i in a  J ü r g e n

2. ju u n il va liti te a d u s p ro 
re k to r p ro f A in  H e in a ru  
C o im b ra  g ru p i ü ld k o g u  is 
tu n g il ju h a tu s e  liik m ek s .

Rektor prof Jaak Aaviksoo 
sõnul on teadusprorektor 
Heinaru valimine ajaloolisi 
ja tunnustatud teadusülikoo- 
le ühendava Coimbra grupi 
juhatuse liikmeks oluline 
tunnustus Tartu Ülikooli tea
dustegevusele.

«37 Euroopa mõjukaima 
ülikooli juhi otsus kogune
da tuleva aasta mais Tartus 
on meile olulisem kui 1000 
kohalikku akrediteerimist -  
see tähendab muu hulgas ka 
seda, et TÜ diplomit nähes 
lihtsalt rohkem küsimusi ei 
küsitagi,» märkis Aaviksoo.

Euroopas on Coimbra grupp

aastate jooksul pälvinud 
austusväärse staatuse ning 
kujunenud oluliseks diskus- 
sioonipartneriks ka Euroopa 
Komisjonile.

Coimbra grupi liikmed on 
vanimad ja hinnatuimad üli
koolid Cambridge ja Oxford 
(Inglismaa), Lyon (Prantsus
maa), Leuven (Belgia), Bar- 
celona (Hispaania), aga ka 
maailma vanim ülikool, 1088 
asutatud Bologna (Itaalia).

Balti riikidest kuulub 
Coimbra Grupi ridadesse 
ainukesena Tartu Ülikool. 
Vastav kutse laekus ülikoolile 
2002. a lõpus, liitumine toi
mus 2003. a veebruaris.

Üldkogul otsustati ka, et 
järgmise aasta üldkogu toi
mub esmakordselt Tartus, 
kuhu on oodata 36 Euroopa 
juhtiva ülikooli rektorit.

Ela-Heigi Martis sai 
Tartu linna medali
V i l j a r  R ä ä s k
lin n a v a lits u s e  p r e s s ie s in d a ja  

V a r je  S o o t a k

8. ju u n il a n d is  lin n a p e a  L a i
ne J ä n e s  T o o m k iriku  v a a te 
p la tv o rm id e  a v a m is e l Tartu  
m ed ali ü liko o li a ja lo o  m u u 
s eu m i e n d is e le  d ire k to rile  
E la -H e ig i M a rtis e le  (p ild il).

Ülikooli ajaloo muuseum 
asutati 1976. Martis juhtis 
seda 1979. aastast 2004. a 
sügiseni.

«Ela-Heigi Martis on üli
kooli ajaloo muuseumi üks 
asutajaid. Ta ehitas üles muu
seumi uued ekspositsioonid, 
kui muuseum kolis peahoo
nest Toomele,» ütles linnapea 
Laine Jänes.

«Martis on olnud toomki
riku tornide konserveerimise 
eestvedaja,» lausus Tartu Üli

kooli Muuseumide juhatuse 
esimees Reet Mägi.

Martise juhtimisel on muu
seumist kujunenud üks Tartu 
teaduse ja kultuurikeskuseid 
ning turismimagneteid.

Praegu töötab Martis TÜ aja
loo komisjoni projektijuhina.

T A N A  L E H E S

Intervjuu
p ro f Jüri A llikuga  
LK 3

Akadeemilise 
kirjutamise 
õppepäev
LK 2

Magistri- ja 
doktoriõppest
LK 2

Viis aastat tagasi valmis 
Lossi 24 maja teine kor
rus. Avatud ülikool kolis 
ühe katuse alla.

U U D I S E D

TÜ delegatsioon  
Tours’i Ülikoolis
9. ja 10. juunil külastavad 
rektor Jaak Aaviksoo, filosoo
fiateaduskonna dekaan Birute 
Klaas ja rahvusvahelise koos
töö juht Sirje Üprus Tours’i 
Frangois Rabelais’ Ülikooli 
Prantsusmaal.

Kavas on kohtumised ja 
koostöövõimaluste arutelud 
mitmes teaduskonnas ning 
ekskursioonid teaduslabori- 
tesse.

Rektor Jaak Aaviksoo ja 
Tours’i ülikooli rektor Michel 
Lussault kirjutavad alla ka 
kahe ülikooli vahelisele part- 
nerluslepingule.

Esinduslik Tours’i ülikooli 
delegatsioon külastas Tartu 
Ülikooli käesoleva aasta veeb
ruaris.

UT toimetus  
annab teada
Tuleval reedel, 17. juunil 
ilmub õppeaasta viimane 
Universitas Tartuensis.

See on 8-leheküljeline ja 
sisaldab põhiliselt lõpetajate 
nimesid.

Palume kõigil, kes soovivad 
viimases numbris veel lühi- 
lugusid ja uudiseid avaldada, 
saata need toimetusse ilmtin
gimata esmaspäeva, 13. juuni 
hommikuks.

Kuna ajaleht on 8-lehekülje
line ning lõpetajaid on varase
mast rohkem, algab küljenda
mine juba teisipäeval.

Viimaseid teateid saame 
vastu võtta veel kolmapäeval, 
15. juunil.

Uue õppeaasta esimene UT 
ilmub reedel, 26. augustil.

O N L f J V E - K U S I T L U S

Kas rangem õppekorraldus ai
tab ülikooli õigel ajal lõpetada?

V asta ja id : 4 2 5

Uus küsim us:
K as va jad  ak ad e em ilis e  
kirju tam ise õpe tam ist?  

Vasta: w w w .u t.e e /a ja le h t/

Aulaloengu pidas 
prof Alex K. Müller
8. juunil pidas Tartu Ülikoolis 
füüsika aasta tähtsündmusena 
Nobeli preemia laureaati prof 
Alex K. Müller (pildil) aula
loengu «The Development of 
Superconductivity Research 
in Oxides».

Nobeli preemia pälvis ta 
1987 keraamiliste materjalide 
ülijuhtivuse avastamise eest.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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U U D I S E D

Üliõpilasesindus 
kutsub debatile
13. juunil kell 18 korraldab 
üliõpilasesindus ph aud 102 
debati «Tudengi hääl maksab 
ehk milleks meile õpetamise 
ja ainekursuste hindamine».

Sügisel muutub oluliselt 
õpetamise ja ainekursuste 
hindamise korraldus: hinna
takse kõiki kursusi, hindami
ne toimub ÕISis ja on kõigile 
kohustuslik, hindamise tule
mused avalikustatakse ÕISis 
ja hindamise tulemuste alusel 
hakatakse välja andma aasta 
õppejõu auhinda.

Üliõpilase arvamus hakkab 
rohkem maksma. Aga kuidas 
see meeldib õppejõududele? 
Aga miks see on kohustuslik? 
Tule küsi oma küsimus! Tule 
avalda arvamust enne, kui 
sügis on käes! Ja siis on juba 
hilja.

Hispaaniakeelne  
kirjandussem inar
Täna lõpeb uues keeltemajas 
rahvusvaheline kahepäevane 
seminar «Linn -  kirjandus -  
modernsus».

Ettekandeid pidasid kirjan
dusõppejõud ja -üliõpilased 
Kielist, Tartust, Bilbaost ja 
Santiago de Compostelast. 
Seminari juhatasid sisse Kieli 
Ülikooli prof Javier Gömez- 
Montero ja TÜ prof Jüri Talvet.

Seminari korraldasid TÜ 
maailmakirjanduse õppetool 
ja Kieli Ülikooli hispaania 
kirjanduse õppetool.

Riho Altnurme  
valiti professoriks
TÜ nõukogu valis kirikuloo 
professoriks vanemteadur 
Riho Altnurme (pildil).

Altnurme lõpetas TÜ ajaloo 
eriala 1994, 1997 kaitses teo- 
loogiamagistri kraadi ja 2000 
doktorikraadi. Töötanud 
peale TÜ ka Eesti Humani
taarinstituudis, Usuteaduse 
Instituudis, Tartu Teoloogia 
Akadeemias. Erakor vanem
teadur aastast 2001, vanem
teadur 2003. Dekaani kt 
alates aastast 2003.

Altnurme on Eesti Kirikuloo 
Seltsi asutajaid ja esimees.

Peamised uurimisvaldkon
nad on kirikud, riik ja ühis
kond Eestis 20. saj II poolel, 
teoloogia ajalugu Eestis ning 
kirikuloo metodoloogia ja 
historiograafia.

Anne Kull valiti 
professoriks
TÜ nõukogu valis süstemaa
tilise usuteaduse professoriks 
süstemaatilise usuteaduse 
õppetooli hoidja dots Anne 
Kulli.

Kull on saanud magistri- ja 
doktorikraadi USAs (Lutheran 
School of Theology at 
Chigago). TÜs töötab aastast 
2000, dotsendina 2003. Ta on 
asutanud ja juhib TÜs teaduse 
ja religiooni kolleegiumi.

Peamised uurimisvaldkon
nad on teadus ja religioon 
ning kaasaegne teoloogia.

K O N K U R S S  

Eesti TA teadusauhinnad üliõpilastele
Eesti Teaduste Akadeemia annab 2005. a paremate üliõpilastööde autoritele kuni 20 auhinda 
(ä 2500-5000 kr).
Osaleda võivad Eesti ülikoolide üliõpilased ja eesti päritoluga üliõpilased välismaa ülikoolides, 
kes töö esitamisel jätkavad ülikoolis diplomi-, bakalaureuse- või magistriõppes või on lõpeta
nud need 1. sept 2004 -  31. aug 2005.
Esitada võib õpingute ajal lõpetatud ning vormistatud teadustöid, samuti nende tööde tule
muste põhjal avaldatud teaduspublikatsioone, milles üliõpilane on ainus või esimene autor. 
Tööd võivad olla vormistatud ka diplomi-, bakalaureuse- või magistritööna.
Vastu võetakse töid (köidetult), mille koos isikliku kirjaliku avalduse ja vajalike isikuandmetega 
(nimi, aadress, õppeasutus, eriala, kursus, telefoninumber, e-post) esitavad või postiga saada
vad tööde autorid ise. Lisada juhendaja kirjalik arvamus. Võõrkeelne töö peab sisaldama ka 
eestikeelset pealkirja ja lühikokkuvõtet.
Töid võetakse vastu 30. septembrini aadressil: Eesti TA, Kohtu 6, 10130 Tallinn.

Referent Külli Keerus hoiab käes eetikakeskuses asuvat ingliskeelset akadeemilise kirjuta
mise käsiraamatut. Eestikeelset õppematerjali valmistab ette dr Tiina Kirss. a i j a  s a k o v a

Kuidas õpetada hästi 
ja ausalt kirjutama?
T i in a  K ir s s
T o r o n to  Ü lik o o li 
k ü la l is õ p p e jõ u d

2 . ju u n il k o rra ld a s  e e tik a -  
kes ku s  õ p p e p ä e v a  a k a d e e 
m ilis e  k ir ju ta m is e  te e m a l, 
m ille s t v õ ttis  o s a  4 0  õ p p e 
jõ u d u  ja  ü liõ p ilas t.

Mida pidada silmas tea
dusliku artikli kirjutamisel? 
Millised on sellega kaasnevad 
ohud? Kuidas alustada aka
deemilise kirjutamise juhen
damisega küllalt varakult, et 
juba bakalaureuse ja magistri 
tasemel mõtleks ja kirjutaks 
üliõpilane veenvalt, selgelt, 
kriitiliselt ja efektiivselt?

S e m in a r  a k a d e e m ilis e s t  
k ir ju ta m is e s t

Huvi akadeemilise kirjuta
misega seotud probleemide 
vastu väljendus artikli autori 
2004/2005. õa eetikakes
kuse juures peetud kursuses 
«Akadeemilise kirjutamise 
hädaohud». Kui sügisse
mestril võttis kursusest osa 
kümmekond magistranti, 
doktoranti ja juhendajat, siis 
kevadsemestril kasvas osa
võtjate arv mitmekordseks, 
kaasates ka bakalaureuseta- 
seme üliõpilasi. Õpikoja stiilis 
vahendati praktilisi oskusi: 
viitamist, tsiteerimist, kons
pekteerimist, akadeemilist 
stiili ja retoorikat. Sügiseks 
on artikli autoril koostamisel 
õppematerjal, mida saab ka
sutada nii käsiraamatuna kui 
ka elektrooniliselt.

Õppepäeval arutati, kuidas 
juurutada akadeemilise kirju

tamise õpetamist TÜ õppeka
vades, juhendamispraktikas 
ja lisanõustamisel.

T e a d u s lik k u s  ei s e is n e  
a in u lt v o rm is ta m is e s

Õppepäeva juhatas sisse 
eetikakeskuse juhataja prof 
Margit Sutrop. Ettekannetega 
esinesid emeriitprof Rein Taa
gepera ja artikli autor. Sutrop 
märkis, et loomevargus on 
üks tõsisemaid ja hiilivamaid 
hädaohte teadusmaailmas. 
Ning vahetegemine «oma» 
ja «teiste» ideede vahel puu
dutab juba esimese kursuse 
üliõpilast tema esimeses kur- 
suseessees.

Kahes ettekandes toonitas 
artikli autor, et akadeemilise 
kirjutamise õpetamine ei piir
du mitte korrektse vormista
mise ega keeletoimetamisega. 
Hälbed kirjutamises näitavad 
kriitilise mõtlemise raskusi. 
Tihti refereeritakse seal, kus 
tuleks analüüsida, näidatakse 
liigset kuulekust, kui tuleks 
julgelt väita ja väidelda, ei ta
juta lünki ega targutusi oma 
mõttearenduses.

Rein Taagepera jagas kuula
jatega oma pikka Irvine’i Cali
fornia Ülikooli kogemust.

Pärastlõunases poodiumi- 
diskussioonis osalesid peale 
akadeemilise kirjutamise kur
sustel osalenud üliõpilaste ja 
juhendajate ka õppeprorektor 
prof Tõnu Lehtsaar ja õppe
osakonna juhataja dr Aune 
Valk.

Diskussioonis sõnastati 
mitu olulist akadeemiliselt 
korrektselt kirjutama õppi

mise põhitõde. Kirjutama 
õpetamine tähendab kõige
pealt mõtlema õpetamist. See 
on eeltingimus, millele ehk 
tihti ei mõeldagi. Süsteem
ne ja analüüsiv mõtlemine, 
küsimuste küsimise oskus ja 
allikakriitiline lugemine on 
korrektse teadusliku teksti 
loomisel põhilised eeldused. 
Analüüsioskust saab tudengi
tele artikli autori sõnul kõige 
paremini õpetada just näitlik
ke analüüse loengus korduvalt 
ette modelleerides.

S õ n a s ta t i m itm e d  
o lu lis e d  p ro b le e m id

Aune Valk nimetas akadee
milise kirjutamise juuruta
mise võimalustena koolituste 
pakkumist juhendajatele ja 
kirjutamiskeskuse kui nõu- 
andla loomist. Tõnu Lehtsaar 
nentis, et ülikoolis tunnis
tatakse küll, et korrektsete 
teadulike tekstide kirjuta
misega on probleeme. Kuid 
õppejõud on sealjuures väga 
visad tõdema, et vahel võib 
selle põhjus seisneda ka õppe
metoodika puudulikkuses. 
Suurte teadmistepagasiga 
professor ei pruugi alati olla 
hea õppejõud.

Samuti ei tähenda tead
miste omamine iseenesest
mõistetavalt seda, et teatakse, 
kuidas üliõpilasi ja kraadi
õppureid juhendada.

Elavad ja julged arvamus- 
avaldused näitasid, et diskus
sioon akadeemilise kirjutami
se vallas jätkub nii seminarist 
osavõtjate vahel kui ka õppe
kavade kujundamisel.

Uus ja vana magist
rantuur ja doktorantuur
A u n e  V a lk
õ p p e -  ja  ü liõ p i la s 
o s a k o n n a  ju h a ta ja

E elm ise l n ä d a la l vas tu  v õ e 
tu d  E esti V ab ariig i v a lits u s e  
m ää ru s  k va lif ik a ts io o n id e  
v a s ta v u s e s t on te k ita n u d  
v a s ta k a id  a rv a m u s i.

Üks äärmuslikke näiteid
oli esmaspäeval, 5. juunil 
Postimehes TÜ magistrandi 
Marko Lepiku arvamus. Olu
korras, kus paljud tunnevad 
muret doktorikraadist mada
lama teaduskraadi kadumise 
pärast, on see üllatav.

P ig e m  e e lis s e is u n d
Marko Lepikule ja tema 

võimalikele mõttekaaslastele 
vastuseks nii palju, et vanal 
magistrikraadil on jätkuvalt 
suur väärtus. Peamiseks neist 
võimalus teha teadustööd ka 
enne doktorikraadi omanda
mist: teaduri tööks on vaja 
teaduskraadi (st vana magis
ter või doktor). Nn vanadel 
magistritel on ka oluline 
edumaa konkureerimisel dok
torantuuri.

Kui nad suudavad ja soo
vivad selle kiiremini läbida, 
siis ei takista neid miski, 
pigem oleks see positiivne. 
Doktorikraadi võib kaitsta ka 
kahe aastaga, kui vajalikud 
õpingud läbitud ja doktoritöö 
valmis.

Ministeeriumile oleks otsus 
nad automaatselt nt teisele 
aastale viia ja seega doktori
õppeks ette nähtud vahendeid 
kokku hoida, kindlasti pigem 
meeldinud. Aga olukorras, 
kus alla 20% lõpetab doktori
õppe nominaalajaga, ei oleks 
see väga mõistlik.

Doktorikraadi devalveeri
mise otsusest, millele Marko 
Lepik viitab, kuulen ma esi
mest korda.

Seega on nn vanadele ma
gistritele antud (riigi kulul)

pigem eelisseisund ja võima
lus kauem õppida, kui et nad 
ära unustatud ja neist mööda 
hiilitud.

U u e s t v a s tu v õ tu s t
Segadust on ka edasiõppi

mise võimaluste ümber. Mil
leks on kellel õigus ja kes saab 
mida riigi raha eest õppida?

4+2 süsteemi magistri
õppesse (ja õpetajakoolituse 
aastale) saab kandideerida 
bakalaureusekraadiga, ra- 
kenduskõrgharidusdiplomiga, 
diplomiõppe diplomiga, nõu
kogudeaegse spetsialistidip- 
lomiga. Sel aastal on nendel 
astmetel õppimiseks viimane 
võimalus.

3+2 süsteemi magistri
õppesse saab kandideerida 
sama süsteemi bakalaureuse
kraadi, rakenduskõrghari- 
dusdiplomi ja diplomiõppe 
diplomiga. Kandideerida saab 
ka vana bakalaureusekraadi 
ja nõukogudeaegse spetsialis- 
tidiplomiga (mis on sisuliselt 
vastavad uuele magistri
kraadile ja seejuures tekib 
küsimus, kas on mõtet uuesti 
samal tasemel õppida). See
juures sel aastal erandkorras 
ka riigieelarvelistele kohtade
le, ehkki seejuures eelistatak
se uusi bakalaureusi.

Doktoriõppesse saavad 
kandideerida vanad magist
rid, uued magistrid (ehkki 
neid on väga üksikuid) ja 
niipea, kui valitsuse määrus 
kvalifikatsioonide vastavusest 
jõustub (kolm päeva peale 
Riigiteatajas avaldamist), ka 
vanad bakalaureused. Kas 
see juhtub enne vastuvõtu- 
perioodi lõppu, on raske en
nustada. Kindlasti saavad nad 
sinna kandideerida järgmisel 
aastal.

Ja alati on võimalik minna 
tööle ning kui huvi ja vajadu
sed selginenud, tulla tagasi, et 
õppida edasi.

Tauno Kangro, Wojeiech Wröblewski, Laine Jänes, Aadu 
Mustja Tõnu Lehtsaar mälestustahvli avamisel, v a r j e  s o o t a k

Peahoone sai Stefan 
Batory bareljeefi
E ile  p a ig a ld a ti p e ah o o n e  
J ak o b i tä n a v a  p o o ls e le  s e i
n a le  P o o la  k u n in g a le  S te fa n  
B ato ry le  n ing  T Ü s  õ p p in u d  
p o o la k a te le  p ü h e n d a tu d  
m ä le s tu s ta h v e l (p ild il).

Tahvli autor on skulptor 
Tauno Kangro.

Osalesid Poola suursaadik 
Wojciech Wröblewski, Tartu 
linnapea Laine Jänes, linnavo
likogu esimees Aadu Must jt.

Poola kuningas Stefan 
Batory asutas 1583 Tartus 
Jesuiitide Kolleegiumi, andis 
linnale õiguse kasutada puna
valget lippu ning kinkis arvu
kalt muid privileege.

Batory sõdis aastatel 1579-

1582 Moskvaga Liivimaa 
pärast ja oli sõjas võidukas.

Pärast mälestustahvli 
tseremooniat avasid Poo
la suursaadik Wojciech 
Wröblewski ja prorektor Tõnu 
Lehtsaar raamatukogus näi
tuse «Poola teaduslik raamat. 
Lublini ülikoolide ja Poola TA 
väljaanded».

Välja on pandud on üle 300 
poola-ja ingliskeelse raamatu, 
sh teaduslikud eriväljaanded, 
kirjandusteoste kommenteeri
tud väljaanded jm.

Raamatud on Poola suur
saatkonna kingitus TÜle, 
millega pannakse alus Poola 
kogule.
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Psühholoogia on demokraatliku 
elukorralduse paratamatu osa
Intervjuu eksperimentaalpsühholoogia professori Jüri Allikuga
A ija  S a k o v a

P s ü h h o lo o g ia  o s a k o n n a  
ju h a ta ja , SA  E esti T e a d u s 
fo n d i n õ u ko g u  e s im e e s  
p ro f Jüri A llik  te g e le b  ta ju  
u u rim is e  kõrva l ka is ik su 
se  p s ü h h o lo o g ia g a . N e lja  
v iim a s e  a as ta  u u r im is tu le 
m u s te  e e s t s o ts ia a lte a d u s te  
v a ld k o n n a s  pä lv is  ta  Eesti 
V ab ariig i te a d u s p re e m ia .

Kuidas võiks defineerida 
isiksuse psühholoogiat?

Isiksuse all mõeldakse ini
mese (või ka looma) püsivat 
kalduvust teatud kindlal viisil 
mõelda, tunda või käituda. 
Mõni inimene on näiteks 
enamiku ajast kurvameelne, 
samal ajal kui teisel on pidev 
kalduvus naerda ja lõbusalt 
lobiseda. Mõni on kõigis selts
kondades jutukas, teine teeb 
harva suu lahti.

Isiksusepsühholoogia uurib- 
ki selliseid inimese püsivaid 
seadumusi ja kalduvusi.

Millised on isiksuse
psühholoogia olulise
mad arengud?

See valdkond on viimase 
kümmekonna aastaga jõud
salt edasi liikunud ja on jõud
mas seisu, kus just hakkab 
huvitavaks minema.

Üks põhjus on kindlasti 
piisavalt suurte isiksuseand- 
mebaaside tekkimine. Tänu 
sellele sai esimest korda 
võimalikuks uurida, kuidas 
isiksuse omadused jaotuvad 
geograafiliselt. Umbes nii, 
nagu võib vaadata näiteks 
sademete või aasta keskmiste 
temperatuuride geograafilist 
jaotust.

Kuigi olemasolev isiksuse 
kaart on veel väga lünklik, 
võib selle põhjal juba ütelda, 
et isiksuse omaduste jaotus 
pole kaugeltki juhuslik, vaid 
selles on kindel seaduspära. 
Kõige suurem kontrast on 
ühelt poolt Euroopas ja Põhja- 
Ameerikas elavate inimeste ja 
teiselt poolt Aafrikas ja Aasias 
elavate rahvaste vahel.

Isiksuse omadused on organismi bioloogi
lised omadused, mida inimesed pärivad 
oma vanematelt ja  saavad neid üsna vähe 
oma elu jooksul muuta.

Jüri Allikul on hea võimalus teha koostööd kõrvaltoas asu
va Jaanus Harroga, kes on aju neurokeemiliste protsesside 
asjatundja. a i j a  s a k o v a

Seda vastandust oli seni 
raske avastada, kuna kultuuri 
ja elukoha poolt põhjustatud 
erinevused isiksuse omadus
tes on väga väikesed. Tõe
näosus, et kaks sama keele- ja 
kultuuritaustaga inimest 
oleksid oma isiksuse omadus
te poolest sarnasemad kahest 
suvalisest maakera punktist 
valitud inimestest, on üsna 
väike.

Nii et isiksuse omadused 
ei olegi ainult kultuurist 
tingitud?

Tundub, et isiksuse omadu

sed on organismi bioloogili
sed omadused, mida inimesed 
pärivad oma vanematelt ja 
saavad neid üsna vähe oma 
elu jooksul muuta. See on 
üsna tavatu seisukoht, kuna 
enamik uurijaid, nagu ka iga
päevane intuitsioon, arvab, et 
kultuur ja kasvatus on peami
sed tegurid, mis mõjutavad 
isiksuse kujunemist.

Kui kunagi õnnestub 
täpselt ja vastuvaidlematult 
dokumenteerida kultuuri ja 
elusündmuste mõju isiksuse 
omaduste kujunemisele (seni 
usaldusväärsed tõendused

puuduvad), siis on see kind
lasti suhteliselt haruldane 
erand.

Teie uurimused põhine
vad empiirilisel ainesel? 
Kuidas inimesi uurite?

Tänapäeva isiksusepsühho
loogia lähtub eeldusest, et 
inimene on arukas olevus, kes 
oskab oma iseloomu omadusi 
üsna täpselt analüüsida ja 
kirjeldada. Seepärast paku
vadki isiksuse küsimustikud 
piisavalt adekvaatset infor
matsiooni.

Näiteks Helle Pullmanni 
eestvedamisel oleme mõõtnud 
ligikaudu 6000 eesti kooli
lapse vaimseid võimeid ja 
isiksuseomadusi. Peale prak
tilise vajaduse luua koolilaste 
hindamiseks usaldusväärsed 
psühholoogilised mõõdikud, 
võimaldab kogutud andmes
tik lahendada ka põhimõtte
lisi küsimusi, millele seni 
vastus puudub.

Tegin hiljuti intervjuu prof 
Jaanus Harroga emotsioo
nide uurimisest. Mis on 
Teie uuringutest saadava 
teadmise erinevus?

Ma ei arva, et bioloogiliste ja 
traditsioonilisemate psühho
loogia meetoditega saadud 
teadmine oleks väga erinev. 
Muidugi on olemas teadmisi, 
mida ilma bioloogiliste või 
geneetiliste mehhanismide 
uurimiseta pole võimalik 
saada. Mõned psühholoogide 
seletused on aga sedavõrd 
peenendatud, et olemasolev 
teadmine alusmehhanismi- 
dest on liiga pealiskaudne 
nende kinnitamiseks või 
kummutamiseks. Isiksus ja 
emotsioonid pärinevad aga 
üsna organismi sügavusest ja 
tihti polegi muud võimalust

teadasaamiseks, kui püüda 
ajus toimuvaid protsesse lahti 
muukida.

Pole ilmselt juhus, et 
kaks kõige tuntumat eesti 
psühholoogi Endel Tulving 
ja Jaak Panksepp tegelevad 
võrdselt palju psühholoogia 
ja neuroteadustega, püüdes 
mõlemal viisil teada saada, 
mis toimub inimese ajus. Mul 
on väga vedanud, et ma oma 
kõrvaltoast võin praktiliselt 
igal ajal leida Jaanus Harro, 
kes on aju ja seal toimuvate 
neurokeemiliste protsesside 
väljapaistev asjatundja. Meil 
on mitu ühisprojekti, milles 
suudame teineteise teadmisi 
ja oskusi kenasti täiendada.

Kui küsida provoka- 
tiivselt: kas isiksuse 
psühholoogia parem 
mõistmine aitab jõuda 
parema ühiskonnani?

Psühholoogia peamine 
dilemma on alati olnud see, 
kas valitsejatele võib usalda
da psühholoogilist teadmist, 
mida on põhimõtteliselt või
malik kurjasti ära kasutada. 
Õnneks on enamik diktatuure 
näinud psühholoogias eelkõi
ge ohtu, mitte rahvaga mani
puleerimise tööriista.

Kui vaadata maailma
kaardile, siis torkab silma, 
et psühholoogia on eelkõige 
levinud arenenud ja demo
kraatlikes riikides. See seos 
on sedavõrd tugev, et võib 
isegi öelda, et psühholoogia 
on demokraatliku elukorral
duse paratamatu osa. Kuna 
sellest paremat ühiskonna 
vormi pole veel leiutatud, siis 
on ka isiksusepsühholoogia 
osa parimast võimalikust 
maailmast.

Täispikk intervjuu
www. ut. ee/ajaleht

M ö ö d u n u d  õ p p e a a s ta  
o lü m p ia a d ih o o a e g
R a i l i  V i l t
T Ü  te a d u s k o o li  m e to o d ik

2 6 . m ail te h ti ü liko o lis  k o k 
k u v õ tte id  m ö ö d u n u d  o lü m - 
p ia a d ih o o a ja s t.

Haridus- ja teadusminis- 
teeriumi ning TÜ vahelise 
lepingu kohaselt vastutas üli
kool sel aastal 12 olümpiaadi 
korraldamise eest.

Lõppvoorud toimusid veeb
ruarist maini ja neis osales kok
ku 850 õpilast. Eelnenud vooru
dest võttis osa 9250 õpilast.

Võitsid vähesed, aga kind
lasti said kõik uusi teadmisi, 
kogemusi. Kõik see innustab 
neid just selle alaga edasi te
gelema ka tulevikus.

Õpilasi valmistati ette nii 
kohalikeks kui ka rahvusva
helisteks võistlusteks.

Edukalt esineti Balti in- 
formaatika- ning keemia
olümpiaadil, rahvusvahelisel 
filosoofiaolümpiaadil ning ELi 
loodusteaduste olümpiaadil. 
Suvel seisavad ees rahvus

vahelised võistlused mate
maatikas, füüsikas, keemias, 
informaatikas, bioloogias ja 
lingvistikas.

Olümpiaadidega seondu
vaid probleeme arutati ühisel 
kollokviumil maakondade 
esindajate ja koostööpartneri
tega haridus- ja teadusminis- 
teeriumist, ülikoolist, Junior 
Achievementist jm.

Andekate koolinoorte õpe
tajad vajaksid suuremat abi 
ülikoolidelt nii olümpiaadide 
sisulisel ettevalmistamisel kui 
ka täienduskoolitust andekus- 
pedagoogika ja -psühholoogia 
alal.

Suur tänu matemaatika- 
informaatika-, füüsika-kee- 
mia-, bioloogia-geograafia- ja 
filosoofiateaduskonna õppe
jõududele ja üliõpilastele, 
kes aitasid korraldada ja 
juhendada koolinoorte ette
valmistust rahvusvahelisteks 
võistlusteks!

Eesti olümpiaadid: www. 
ttkool.ut.ee/olympiaadid.

Akadeemiline spordiklubi paneb 
hooajale punkti botaanikaaias
S ig r id  S õ e r u n u r k

15. ju u n il lõ p e ta b  M TÜ  Tartu  
Ü liko o li A k a d e e m ilin e  S p o r
d ik lu b i p id u lik u lt o m a  h o o 
a ja  b o ta a n ik a a ia s .

Koosviibimise avab rektor 
ja spordinõukogu esimees 
prof Jaak Aaviksoo.

Spordiklubi juhatuse esi
mees Riho Illak teeb ülevaa
te möödunud hooajast ning 
tänab koos rektoriga spon
soreid ja koostööpartnereid, 
kellele antakse üle kingitused, 
tänukirjad ja aastaraamatud.

Sõnavõttudega esinevad ka 
Tartu linnapea Laine Jänes, 
Eesti Olümpiakomitee presi
dent Mart Siimann ja keha
kultuuriteaduskonna dekaan 
prof Vahur Ööpik.

Hooaja lõpetamisele on 
kutsutud spordiklubi sport
lased, treenerid, toetajad ja 
koostööpartnerid, ülikooli 
spordinõukogu jt.

Spordiklubi juhatuse liikme 
Harry Lembergi sõnul oli hoo-

Tarmo Jallai ja  Taavi Peetre.

aeg edukas, sest sportlased 
esinesid hästi nii Eesti kui ka 
rahvusvahelistel võistlustel. 
«Taavi Peetre ja Tarmo Jallai 
käisid Ateena olümpial,» tõi 
Lemberg näite, kuid lisas, et 
alati saab paremini ning iga 
aastaga püüab spordiklubi 
sportlastele üha paremaid

P M /S C A N P IX

võistlus- ja kehakultuuritea
duskonnale kaasaegsemaid 
õppe- ja teadustöö tingimusi 
pakkuda.

Esinevad Merike Sula 
fitnesskavaga ja TÜ/Rocki 
tantsutüdrukud. Taustaks 
kõlavad kitarri- ja süntesaa
torihelid.

U U D I S E D

Tartu jä tkab  ühis
elam ute toetam ist
Linnavalitsus otsustas sõlmida 
lepingud TÜ ja EPMÜga, et 
toetada 2006-2010 igal aastal 
2,3 miljoni krooniga TÜ ning
0,7 miljoni krooniga EPMÜ 
ühiselamute ehitamist ja reno
veerimist.

Linn on ülikoolide ühis- 
elamuprogramme toetanud 
samas ulatuses juba viimasel 
viiel aastal.

Raamatukogus näi
tus «Ajalooline Tartu»
Eile TÜ Raamatukogus avatud 
näitus «Ajalooline Tartu» tut
vustab sajanditetagust Tartut 
muinasajast 19. sajandini.

Välja on pandud arvukate 
Tartu uurijate publikatsioonid 
ja linna plaanid.

Näituse koostasid raama
tukogu töötajad Kersti Taal 
ja Tiiu Täpsi ning kujundas 
kunstnik Maarika Tang.

Näitus saab teoks tänu 
Tartu Linnavalitsuse hansa- 
komisjoni toetusele ning jääb 
avatuks novembrini.

Metsaülikool 
Käärikul
10.-14. augustini toimub 
Käärikul Metsaülikool.

Mõttevahetuses Eesti jätku
suutlikkuse ja elujõu teema
del osalevad Toomas Hendrik 
Ilves, Andrus Kivirähk, Rein 
Kilk, Kadri Liik, Rein Taage
pera jpt. Saab ka sportida, 
rahvalaulu laulda, mõrva- 
müsteeriumist osa võtta ning 
lõkke- ja peoõhtuid nautida.

Nelja päeva majutus- ja toit- 
lustusmaks on 1600 kr.

Kiiruta, sest esimesed 50 
tudengit saavad terve paketi 
400 krooni eest! Selleks on 
vaja 20. juuniks täita regist
reerimisleht www.tyye.ee/ 
mu. Info: tel 5397 6971.

Üliõpilase m aalinäi
tus raamatukogus
2. juunil avati TÜ Raamatu
kogus usuteaduskonna üli
õpilase Maryo Shljaiterise 
maalinäitus.

Autori sõnul on tegemist 
maalidest ja kollaažidest 
koosneva ekspositsiooniga, 
mis painutavad TÜ Raamatu
kogu aegruumi ning eksitavad 
möödakõndivaid tudengeid ja 
külastajaid tulevikuhõngulise 
minevikuga või vastupidi.

Näitus jääb avatuks juuni 
lõpuni.

Projekt «Raam atu
kogu kallistus»
15. juunil kell 16 toimub raa
matukogu ees suur grupikalli- 
üritus nimega «Kallista mind». 
Üliõpilasesinduse haridus- ja 
sotsiaaltoimkonna esimehe 
Keit Fomotškini sõnul on see 
jätkuüritus sügis- ja kevad
päevade ajal Raekoja platsil 
toimunud samalaadsele ette
võtmisele.

«Tahame maandada vii
mased eksamipinged ning 
kuulutada ühise kallistusega 
lõppenuks kevadise eksami
perioodi.»

Bakalaureuse
tööde näitus
Tartu Kunstimuuseumi Kivi
silla pildigaleriis on avatud TÜ
2005. a maalikunsti eriala ba
kalaureuseõppe nelja lõpetaja 
tööde näitus.

Neli bakalaureusetööd on 
eksponeeritud ka Tartu Kuns
timajas.

http://www.tyye.ee/
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L Õ P U A K T U S E D

N e lja p ä e v , 16. ju u n i

12 sotsiaalteaduskond TÜ aulas 
16 bioloogia-geograafiateaduskond TÜ aulas

R e e d e , 17. ju u n i
12 õigusteaduskond TÜ aulas 
12 Pärnu kolledž Pärnu kontserdimajas 
16 Türi kolledž kolledži aulas
16 usuteaduskond TÜ aulas

E s m a s p ä e v , 2 0 . ju u n i
12 filosoofiateaduskond TÜ aulas 
15 kehakultuuriteaduskond TÜ aulas
17 haridusteaduskond TÜ aulas

T e is ip ä e v , 21 . ju u n i
12 majandusteaduskond TÜ aulas
15 õigusinstituut Rahvusraamatukogu suures konverentsi

saalis (3-a BA)
16 matemaatika-informaatikateaduskond TÜ aulas

K o lm a p ä e v , 2 2 . ju u n i
12 Narva kolledž Narva Hermanni kindluse rüütlisaalis
12 füüsika-keemiateaduskond TÜ aulas 
15 arstiteaduskond TÜ aulas
15 õigusinstituut Rahvusraamatukogu suures konverentsi

saalis (4-a BA)

Multimeedia talitus teeb kõikidest aula lõpuaktustest teleülekande, 
vt http://video.ut.ee. Salvestused jäävad TÜ avalikku videoarhiivi 
aadressil http://video.ut.ee/videoarhiiv.htm.
Lõpuaktusi saab telepildi vahendusel vaadata peahoones aud 102 ja 
Paabeli (Ülikooli 17) fuajees.
Multimeedia talitus salvestab lõpuaktuste telepildi teaduskonnid 
DVD-le (hind sisekäibega 100 ja väljapoole ülikooli 150 kr). Teadus
kondade ühistellimusi vormistatakse multimeedia talituses teadus
kondade kaupa.
Enne lõpuaktusi tellitud DVD-d peaksid valmima nädala jooksul 
pärast aktust. DVD-d antakse teaduskonnale üle vastavalt vormis
tatud ja tasutud tellimusele. Hilisematel tellimustel muutub hind ja 
kättesaamise aeg.
Info: Helle Lilleorg, 737 5591, Toomas Petersell, 737 5592.

T Ö Ö K U U L U T U S E D  

TÜ võtab alates septembrist TÜ Teaduskooli tööle

psühholoog-nõustaja,
kelle ülesanne on andekate laste tuvastamine ning koolide, 
vanemate ja õpilaste nõustamine, ja

projektijuhi,
kelle ülesanne on Eesti koolinoorte ainevõistluste süsteemi 
korraldamine ja arendamine.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elulookirjeldus 
hiljemalt 22. juunil e-postiga või paberil TÜ personaliosakonda 
(personal@ut.ee, ruum 302, Jakobi 4, 51014 Tartu).

TÜ hematoloogia-onkoloogia kliinik võtab tööle 

laborandi,
kelle ülesanne on teaduslike eksperimentide läbiviimine.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elulookirjeldus 
hiljemalt 22. juunil e-postiga või paberil hematoloogia-onkoloogia 
kliinikusse Riina Liivandile (riina.liivand@ut.ee, Lunini 6, ruum 224, 
Tartu 51014).
Info: www.ut.ee/konkurss või tel 737 5890.

T A R T U  Ü L I Õ P I L A S T E A T R I  E S I E T E N D U S

15. juunil kell 19 algab Tampere Maja hoovis vabaõhulavas- 
tus Veiko Märka pöörane komöödia «Keskaeg -  julm aeg». 
Piletite eelmüük Tampere Majas (Jaani 4) E-R kl 9-18 ja 
tund enne algust kohapeal. Info: 738 6300 või 5569 6846.

Õ N N I T L E M E
8 0
Aleksander Loit, TÜ audoktor- 
11. juuni

6 0
Illi Tarmu, vanemlaborant -  
10. juuni

5 5
Jaan Eha, professor, kliiniku 
juhataja -  12. juuni

4 5
Jaak Arold, assistent -  12. 
juuni
Ago Rinken, professor, insti
tuudi juhataja -  13. juuni

Tiiu Hallap, lektor -  14. juuni 

4 0
Henn Ojaveer, vanemteadur -
10. juuni
Urve Kangro, vanemteadur -
12. juuni
Siiri Altraja, vanemteadur -
15. juuni
Tatjana Kuzovkina, teadur -
15. juuni
Tarmo Annilo, erakorraline 
vanemteadur -  16. juuni

3 0
Kenn Konstabel, lektor -  11. 
juuni

TEATED
Üürile a n d a  tu d e n g ik o rte rid . 
M ü ü g i- ja  ü ü rip akku m ised  ka  
õ p p e jõ u d u d e le . V õ ta m e m üüki 
ja  a ita m e  le ida kinn isvara le  os t
ja t või üürnikku.
Info: tel 55 2  3 8 80 , w w w .kinnis- 
varaq.ee.
T ä n a  kl 11 avata kse  TÜ  a ja loo  
m uu seu m is  kristliku kunsti n ä i
tus «Teekond ta rku se  allikale». 
Tartu  S ak sa  Kultuuri Instituudis  
(K as tan i 1) avatakse  kl 12 .30  
Eva Jä n e s e  m aalinäitus «Sõnad  
ja  m ärg id  tee l ta rku se  allikale»  
ning pastorite  kunstinäitus. N ä i
tus a ja lo o  m uu seu m is  jä ä b  a v a 
tuks 19. augustin i ja  instituudis  
27. juun in i.

SEMI NAR
16. juunil kl 11.15 to im ub  Lossi 3 - 
4 0 6  in te rd ists ip lin aarne sem in ar  
«Lõun a-E esti ja  Venem aa».
Info: M ari M ets , tel 7 3 7  5 4 2 2 .

LOENG
13. juunil kl 15.15 to im u b  V a n e 
m uise 46 -3 0 1  U rm as S a a rm a  
ven ia  le g e n d i loeng «Loom asti
ku a ja loo  reko n stru eerim in e  -  
m üüdid ja tegelikkus».

KAI TSMI SED
13. juun il ka itsevad m agistritö id  
m a te m a a tik a  eria la l Liivi 2 -4 0 4 : 
kl 9  N ik ita  S aln ikov-Tarnovski
«O salise lt jä rjes ta tu d  p o lü g o o 
n ide la m ed u so m ad u s test» . J u 
h e n d a ja  prof M ati Kilp. O p o n e n t 
v-te ad u r Vald is Laan; 
kl 10 Lauri Tart «A la m o b jektid e  
eris tam in e  ja  g e o m ee trilis ed  
m orfism id  osalise lt jä rjes ta tud  
po lü goon id es» . J u h e n d a ja  v- 
te a d u r Vald is  Laan . O p o n e n t 
v -te ad u r V arm o Vene; 
kl 11 H eli Tuopi «G rad u eeritu d  
q -d ife re n ts ia a la lg e b ra  ja  se lle  
rak en d u s ed  ta a n d a tu d  kvant- 
tasandil» . J u h e n d a ja  dots V ik tor 
A bram ov. O p o n e n t v -te ad u r  
Piret Kuusk;
kl 12 E ster S ara l «Logaritm iliselt 
iseärase  tu u m a g a  in teg raa l- 
võrrandi lahend i s iledus ja  lähis- 
lahend i le id m in e  ko llokats io o - 
n im eetod il» . J u h e n d a ja  prof A r
vet P ed as . O p o n e n t em eriitp ro f 
Enn Tam m e;
kl 13 E vely Leetm a «S ilum is- 
ü lesanded» . J u h e n d a ja  dots  
P eeter O ja . O p o n e n t v -te ad u r  
T oom as Raus.
M a g is tritööd  M S c kraad i ta o tle 
m iseks liikum is- ja  s p o rd itea d u s- 
te  eria la l Jakob i 5 -3 0 2 :
13. juunil
kl 9  M arit A rvi « 0 6  ja  0 7  
rad ik u lo p a a tia g a  p a ts ien tide  
ka e la  liikuvus ja  käe lih as te  jõud  
e n n e  ja  p ärast operats io on i» . 
J u h e n d a ja  Priit E e lm äe , M S c. 
O p o n e n t Priit K aasik , PhD; 
kl 10.15 Kadri P arts  «Lihasjõu  
ja  p e e n m o to o rs e  võ im e ku se  
näita jad  s c le ro s is  m u lt ip le x ig a  
pats ientidel» . J u h e n d a ja  prof 
M ati P ääsuke , b io l-knd . O p o n e n t 
Pille Taba, m ed -d r; 
kl 11.15 M ari-L iis Luuk «Kehaline 
aktiivsus ja  kardiovaskulaarsed  
riskitegurid keskealistel meestel:
9 -aas tane  longitudinaalne uuring». 
Juhendaja  Eve Pihl, m ed-dr. O p o 
nent Tõnis Matsin, biol-knd; 
kl 15.15 Kadri Joost «Lihasjõu ja 
peenm otoorse võim ekuse näitajad  
m õõdukalt väljendunud Parkinsoni 
tõvega haigetel». Juhendaja prof 
Mati Pääsuke, biol-knd. O ponent 
dots Mai Roose, m ed-knd.
14. juunil
kl 9 Tuuli B ürkland «R atsu tam is- 
te ra a p ia ja ts e re b ra a lp a ra lü ü s ig a  
laste kehaline võ im ekus» . J u h e n 
d a ja  Priit E e lm äe , M S c. O p o n e n t  
dots T a m a ra  Janso n , m e d -kn d ; 
kl 10.15 Laivi Toots «Keha staati
lise tasakaalu , lihasjõu ja  h ü p p e
võ im e näitajad 9-10-aastaste l ja  
16-aastastel tütarlastel». Ju h en 
da ja  prof Mati Pääsuke, biol-knd. 
O p onent Reet Linkberg, biol-knd; 
kl 11.15 Kati K ruusaauk «Laktaadi 
kontsentratsioon m aad le ja te  ve 
res ja  süljes an aero o b sete  koor
m uste puhul». Ju h en d a ja  prof 
Vahur Ö öpik , bio l-knd. O ponent 
Priit Kaasik, PhD; 
kl 12.15 M adli Toots «Skeleti-

lihaste ko n traktiilsed  o m a d u s ed
9 -1 0 -a a s ta s te l ja  16 -aa s tas te l 
tüdrukute l» . J u h e n d a ja  prof Mati 
Pääsuke , b io l-knd . O p o n e n t prof 
Lennart R au d s ep p , PhD.
14. juun il ka itsevad  m agistritö id  
(M S c ) m a tem a a tik a -in fo rm a a ti-  
ka tea d u sk o n n a s  Liivi 2 -4 0 5 :  
kl 8 V eljo  O tsason  «G S M  m o b iil
te lefon i tä p n e  p o s its io n eerim in e  
siseru u m id es»  (in fo rm aatika ). 
J u h e n d a ja d  prof Eyal d e  Lara  ja  
prof Jüri Kiho. O p o n e n t d o k to 
rant M ee lis  Roos; 
kl 9 K aspar Loog «Tarkvara  
are n d u sp ro tses s  E R P -tarkv ara  
ju u ru tu sp ro je k tid e s»  (in fo rm aa
tika ). J u h e n d a ja  prof Jüri Kiho. 
O p o n e n t dots J a an u s  Pöial; 
kl 10 Jüri H arju  «Turvaline  
C O R B A  n im etee n u s »  (infor
m a atik a ). J u h e n d a ja  d o k to ran t 
M eelis  Roos. O p o n e n t d o k to ran t 
H aim ar Kulbas;
kl 11 M irjam  V allas  «Juhuslike  
re g re ss io o n ik o rd a ja teg a  m udel 
lo o m a d e  are tuses» (m a te m a a tili
ne s ta tis tika). Ju h e n d a ja d  lektor 
M a re  Väh i ja  lektor Tanel K aart. 
O p o n e n t lekto r M ärt M öls.
14. juun il ka itsevad m ag is trip ro - 
je k te  m a tem a atik a -in fo rm aa tika - 
te a d u s k o n n a s  Liivi 2 -4 0 4 :  
rak en d u s sta tis tik a  alal 
kl 8 .3 0  Aivi T h em as  «L eibkon- 
d a d e  s isse tu leku te  d ü n a a m ik a  
ja  tü p o lo o g ia» . Ju h e n d a ja  
e m eriitp ro f E n e -M a rg it Tiit. O p o 
nent dots Im bi Traat; 
finan ts - ja
k in d lu s tu sm atem aatika  alal 
kl 9 .3 0  Keit M usting  «Valik- 
vaatlu ste  raken d am isvõ im alu ste  
uurim ine m akseb ilans is ta tis ti- 
kas». J u h e n d a ja  dots Im bi Traat. 
Oponent emeriitprof Ene-Margit Tiit; 
kl 10 .30  Triin K riisa «G 3 riik ide
10 -a a s ta s te  võ lak irjad e  fu tuurid e  
h in d ad e  se so o n su s e  analüüs». 
J u h e n d a ja  prof K alev Pärna. 
O p o n e n t dots O tto  Karm a;
kl 11.30 Kati H oop «K apitali- 
ko g u m isk in d lu stu se  portfelli 
kasum i stoh hastiline  m udel». 
J u h e n d a ja  prof K alev Pärna. 
O p o n e n t prof Tõnu Kollo.
14. juun il ka itsevad  B io m e ed i-  
kum i aud  1 0 06  rahvaterv isho iu  
m agistritö id :
kl 10 M on ika  Jürgenso n  «Plii 
to im e kä itum ise le  ja  aju neuro - 
g e n ee s ile . E ks p erim en ta a l-  
uuring». J u h e n d a ja d  prof A lek
s a n d e r Žarkovski, PhD  ja  dots  
E da M erisa lu , PhD. O p o n e n t  
v-te ad u r Vallo  Volke, m ed-dr; 
kl 11 Külliki S iilak  «M uutused  
Eesti te rv ise ka itse  ü lesan n etes  
ja  ko rra lduses v iim ase  kah e  a a s 
ta k ü m n e  jooksul». J u h e n d a ja  
prof R au l-A llan  Kiivet, m ed -d r. 
O p o n e n t H e in o  Lutsoja, PhD; 
kl 12 Katrin V ija r «A stm ah a ig e te  
laste ja  n e n d e  va n e m a te  h in n an 
gud as tm a a la s te le  tea d m is te le  
ja  infoallikate le». J u h e n d a ja  v- 
assis ten t K aja Põlluste. O p o n e n t  
Rain Jõgi, m ed -d r;  
kl 13 H ans O rru «K ütte tu rba  
k a ev an d a m is e  ja  ka s u ta m is e g a  
seotud  terv iseriskid». J u h e n 
d a jad  dots E d a  M erisa lu , PhD  
ja  te a d u r M arko  K aasik , PhD. 
O p o n e n t prof T o o m as Tenno, 
ke em ia -k n d .
14. juun il kl 15 ka itseb  A. 
Linkberg i nim  au d (P u u s e p a  8) 
m ed its iin id o kto ri k raad i M ati 
M erila  «Õ la liig ese  kapsli ja  
s id em ete  an a to o m ia  ja  se lle  
kliiniline tähendus». J u h en d a jad  
prof Tiit H aviko ja  dots Ivo Kolts. 
O p o n e n t dots J a n -M a g n u s  
B jörkenheim  (H els ing i Ü likool).
15. juunil kaitsevad Näituse 20 -216  
õigusteaduskonna magistritöid:
kl 9.15 M artin  Tam m e «Ettevõtte  
teh in g u lin e  ü lem inek». J u h e n d a 
ja  prof Paul Varul. O p o n e n t Villu 
Kõve, m ag  iur,
kl 10 .30  Liis H a llik  «Tahteava l
dus tsiviilõ iguses». J u h e n d a ja  
prof Paul Varul. O p o n e n t Anu  
Avi, m a g  iur,
kl 11.45 Kersti K erstna-V aks
«Järeleva lve p a n k ro tim e n e tlu 
ses». J u h e n d a ja  prof Paul Varul. 
O p o n e n t Ele Liiv, m a g  iur, 
kl 13 A ndres P arm as «M aa ilm a -  
krim inaalõ igus: rahvusvahelis - 
õigusliku  krim inaa lvastu tu se

ko ntsep tsioon». J u h e n d a ja  prof 
Jaan  S o o tak . O p o n e n t H an n e s  
Vallikivi, m ag  iur.
16. juunil ka itsevad g e o lo o g ia  
instituudis V an em u ise  4 6 -2 4 6  
m agistritö id:
kl 9.15 M ariin a  H iiob  «R aud  
K esk-D evoni p õ h jave ek o m p lek 
sis ning se lle  ärastus V õ ru m aa  
ve ep u h a s tu s s ü s te e m id e  näitel». 
J u h e n d a ja  v -te ad u r Enn Karro. 
O p o n e n t A ndres M arand i, M Sc; 
kl 10.15 M arko  Kohv «G eo log ica l 
setting  and  m e ch a n ism  of Audru  
landslide». J u h e n d a ja  v -te ad u r  
Tiit H an g  ja  P ee ter Talviste, M S c. 
O p o n e n t prof M ait M ets (TTÜ );  
kl 11.15 M ats  M eris te  «M atsalu  
m ä rg a la  m a ism aastum ine» . 
J u h e n d a ja  prof Kalle K irsim äe. 
O p o n e n t prof Tõnu O ja; 
kl 12.15 K ristjan U rtson «M elt 
se g reg a tio n  and accum ulation : 
an a lo g u e  an d  num erica l 
m od elling  ap proach ». Juhendaja  
Alvar Soesoo, PhD ja prof Kalle Kir
simäe. O ponent Juho Kirs. MSc.
17. juunil to im uvad  ka itsm ised  
g e rm a a n i-ro m a a n i filo loog ia  
osako nnas:
m agis tritö öd
kl 10 Jaanika Tiisvend «R oom a  
poeedid  Aulus G elliuse teoses  
N octes Atticae: filo loogia ja kirjan
duskriitika». Ju hendaja  Ivo Volt, 
MA. O ponent Kristi Viiding, PhD; 
kl 11 Ruth L aidm ets  «E esti
roots laste  rahvustun de teke  
ja  so om ero o ts la s te  võ im alik  
osa selles. K ultuurilised kon
tak tid  eestiroo ts las te  ja  s o o 
m eroots laste  vahel aasta te l 
1 9 5 0 -1 9 4 0 » . J u h e n d a ja  prof Stig  
Ö rjan  O hlsson. O p o n e n t Leif 
H ö ck ers te d t, FD; 
m agistrip ro jektid  
kl 12 Lem bi O ja «Väike ee s ti-in g - 
lis e -s o o m e se letav e tn o g raa fia - 
sõnastik . Projekti «R ahvaku ltuu 
rid kohtuvad» põhjal». J u h e n 
d a ja  dots Enn Veidi, filo l-knd . 
O p o n e n t Axel Ja g au , MA; 
kl 12 .30  Elina Laanes «Eesti- 
inglise so rd iare tuse  sõnastik». 
J u h e n d a ja  M all Tam m , konve- 
rents itõ lke m agister. K onsu ltant 
Ilm e Tupits (Jõg eva  S o rd ia re tu se  
Instituut). O p o n e n t Krista Kallis, 
ko nveren ts itõ lke  m agister; 
kl 13 K aari S im son «Väike ing- 
lise -eesti-in g lise  jo o g a filo so o fia  
se le tav  sõ nastik  san skritikee l
se te  vaste tega» . Juhendaja Reeli 
Torn, MA. O ponent Axel Jagau, MA.
20. juunil kl 10.15 kaitseb Inga  
Lips zooloogia ja  hüdrob io loo
gia instituudis Vanem uise 46  
- 301 doktoritööd «Tsüanobakterite  
m assvoham ise esinem ist kont
rollivad abiootilised tegurid S o o 
m e lahes». Juhendajad: Kaisa 
Kononen, PhD ja  prof Toom as  
Saat. O ponent: prof G eoffrey A. 
C odd.
20 . juunil ka itsevad  b o ta an ik a  ja  
ök o lo o g ia  instituudis Lai 4 0 -2 1 8  
m agistritö id:
kl 10.15 H elen  Karu «Süsiniku  
ak u m u leeru m in e  N arva  karjääri 
m ä nniku ltuuride  aegreas». J u 
h e n d a ja  prof O levi Kull. O p o n e n t 
tea d u r lv ika O stonen; 
kl 12.15 M arina  S em tšenko  
«Effects of breeding on the 
perfom ance of oat (/Avena/ spp.) 
on experim ental environmental 
gradients». Juhendaja dots Kristjan 
Zobel. O ponent teadur Kai Rünk; 
kl 14.15 Reet R annik «L am m i- 
m e tsa d e  ta im ka tte  struktuur ja  
a lusta im estu  liigiline m itm e k e 
sisus». Ju h e n d a ja  erakorr prof 
Ja an u s Paal. O p o n e n t v -te ad u r  
Rein K a lam ees.
20 . juunil kl 11.30 ka itseb  g e o 
g raa fia  instituudis V an em u ise  
4 6 -3 2 7  Siiri S ilm  m agistritö öd  
«Tallinna linnaruum i fu n k ts io o 
n ide ruum iline ja  a ja lin e jao tus  
kesklinnas: vana linna  ja  sü d a lin 
na võrdlus». Ju h e n d a ja  v -te ad u r  
Rein A has . O p o n e n t v -te ad u r Tiit 
Tam m aru .

21. juunil kaitsevad a ja loo  o s a 
konnas Lossi 3 -4 0 6  m agistritö id: 
kl 12 V lad im ir S azono v «K u
n ingavõ im u id e o lo o g ia  Sar- 
g o n iid id e  ajastu l (X X IV -X X II saj 
eK r)». J u h e n d a ja d  dots M ait 
Kõiv ja  prof T h o m a s  K äm m erer. 
O p o n e n t: A m a r A nnus, PhD

(H els ing i Ü likool); 
kl 13 .30  Linda K aljundi «B arb ari
te  ootel: Teise kuvand, fu n k ts io o 
nid ja  d ü n a a m ik a  P õ h ja -S ak sa  
m isjon ikroon ikates, X I—XIII s a 
ja n d . (B reem en i A dam i «G esta  
H a m m a b u rg e n s is  E cc les iae  
Pontificum », B osau H elm old i 
«C hron ica  S lavorum », Lüübeki 
Arnold i «C h ro n ica  S lavorum » ja  
H enriku  «C hron icon  Livoniae»). 
Ju h e n d a ja d  M a rek  Tam m , M A  ja  
dots Anti S elart. O p o n e n t T iina  
K ala, PhD (Tallinna L innaarhiiv); 
kl 15 .30  K aarel P iirim äe «N õ u 
ko g u d e  Liidu poliitika Id a -E u - 
roopas  1 9 4 4 -1 9 4 9 » . J u h en d a ja  
dots Tõnu T annberg . O p o n e n t 
prof Jüri Ant;
kl 17 Laura Vaan « P ro p a g a n d a 
talitus Eesti V ab ariig is  au to ri
taa rse l a ja järgu l». Ju h e n d a ja  
dots A go Pajur. O p o n e n t prof 
Jüri Ant.
21. juun il ka itsevad  zo o lo o g ia - ja  
h ü d ro b io lo o g ia  instituudis V a n e 
m uise 4 6 -30 1  m agistritö id: 
kl 10.15 Velda Lauringson  
«E u tro feerum ise  m õju p õ h ja 
loom astiku  ko osluste le  Eesti 
rann ikum eres». J u h en d a jad  
v-te ad u r Jo n n e  K otta ja  prof 
To o m as S aa t. O p o n e n t v -teadur  
Külli K angur;
kl 11.30 M artin  K esler «H ingu  
C o b itis  taen ia  L. kasvukiirus ja  
sig im isb io lo o g ia  M atsa lu  lahes». 
J u h en d a jad  v -te ad u r M arkus  
V e te m a a  ja  prof Toom as S aat. 
O p o n e n t Väino  Vaino, M Sc.
21. juunil kaitsevad õigusteaduskon
nas Näituse 2 0 -2 1 6  doktoritöid: 
kl 10.15 Ants N õ m p er «Avatud  
nõuso lek - uut liiki teavita tud  
nõuso lek p o p u la ts io o n ip õ h is te  
g e en iv aram u te  jaoks». J u h e n d a 
ja  prof Jaan  S o o ta k . O p o n e n d id  
prof M arg it S u trop  ja  dr Peteris  
Zilgalvis;
kl 14.15 Janno  Lahe «Süü delik- 
tiõ iguses». J u h e n d a ja  prof Paul 
Varul. O p o n e n d id  Iren e Kull, d r  
iu r  ja  Kalev S aare , d r iur.
21. juunil ka itsevad m agistritö id  
eesti ja  so o m e-u g ri ke e le te a d u 
se o s ako nnas ph aud 234: 
kl 11 M ariko Faster «Võru- ja  S e 
tu m a a  ko h an im ed e d e te rm in an -  
did». Juhendaja  prof Karl Pajusa
lu. O ponent Janne Saarikivi, MA; 
kl 11.45 M aig i V ija  «A sesõ nad ja  
is ikuv iitam ine lapsekee les». J u 
h e n d a ja  dots R enate  Pajusalu . 
O p o n e n t Reili A rgus, MA.
21. juunil ka itsevad  b o ta an ik a  ja  
ö k o lo o g ia  instituudis Lai 4 0 -2 1 8  
doktoritö id :
kl 9 .3 0  Ave S uija  «L ichens and  
lichen ico lo us fungi in Estonia: 
diversity, d istribution patterns  
and taxonom y». Ju h e n d a ja  dots  
Tiina R and lane . O p o n e n t dr 
D a g m a r Triebel (S ak sa m aa ); 
kl 13 Piret Lõhmus «Forest lichens 
and their substrata in Estonia». 
Juhendajad dots Tiina R andlane ja  
erakorr prof Jaanus Paal. O ponent 
dots Göran Thor (Rootsi).
21. juunil kl 10.15 ka itseb  ülikooli 
nõukogu  saalis  Karin A lev d o k
to ritööd  liikum is- ja  sp o rd itea - 
duste  alal «D iffe ren ce  b e tw e en  
m yosin light an d  heavy  chain  
isoform s pa tte rns in fast- an d  
slow -tw itch  skele ta l m uscle: 
e ffect of en d u ra n c e  train ing». 
J u h e n d a ja  prof Teet S ee n e . 
O p o n e n d id  prof Peter M. Tiidus, 
PhD  (W ilfrid  Laurier University, 
K anada) ja  dots M eh is  Viru.
2 2 . juunil ka itsevad  b o ta an ik a  ja  
ö k o lo o g ia  instituudis Lai 4 0 -2 1 8  
m agistritö id:
kl 9.15 Tsipe Aavik «Eesti põllu- 
m ajan dusm aastike  ta im katte  m it
m ekesisus ja  liigiline koosseis». 
Ju h en d a ja  v-teadur Jaan  Liira. 
O p o n e n t v-teadur Mari M oora; 
kl 11.15 O liver P arrest « M a ja n 
d u s teg e vu s e  m õju lo o m ets ad e  
struktuurile  ja  liig ilisele ko o ss e i
sule». Ju h e n d a ja  v -te ad u r Jaan  
Liira. O p o n e n t tea d u r Kai Vellak; 
kl 13.15 Ene Kook «/Wyosof/s 
laxa ssp. cae sp ito sa  ja  M yoso tis  
laxa ssp. b a ltica  eris tum in e  
m orfo loog ilis te  tu nnu ste  ja  ITS - 
jä rjes tu se  põhjal». Ju h en d a jad  
tea d u rid  S ilv ia Pihu ja  Ü lle  Reier. 
O p o n e n t v -te ad u r Vello J a a s k a  
(E P M Ü ).
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Bakalaureusediplomiga 
magistrantuuri Õppima
A ija  S a k o v a

Tartu  Ü liko o li d ip lo m i s a a 
vad  s e lle l aa s ta l kah te  eri 
tü ü p i b a k a la u re u s e õ p p e  
lõ p e ta n u d .

2002. aasta septembris 
toimus TÜs esimest aastat 
vastuvõtt uue 3+2 süsteemi 
bakalaureuseõppe õppeka
vadele. Nii lõpetavad tänavu 
ülikooli nii varasema 4-aasta- 
se põhiõppe kui ka 3-aastase 
bakalaureuseõppe läbinud.

3-aastase bakalaureuseõppe 
lõpetanutel on võimalik kan
dideerida uude 2-aastasesse 
magistriõppesse. Dokumenti
de vastuvõtt algab 27. juunil 
ja kestab 6. juulini.

4-aastase põhiõppe lõpe
tanud saavad sellel suvel

viimast korda kandideerida 
teadusmagistri õppesse.

3+2 magistriõppesse võe
takse vastu sisseastumiseksa
mite tulemuste ja teaduskon
dades kehtestatud tingimuste 
põhjal.

Teadus- või kutsemagistri
õppe vastuvõtt toimub eel
mise õppeastme tulemuste 
(akadeemilise õiendi) ja 
teaduskondades kehtestatud 
tingimuste põhjal.

Üliõpilaskandidaat, kes on 
lõpetanud teise kõrgkooli või 
kandideerib magistriõppesse 
bakalaureuseõppe kõrvalaine 
baasilt, peab taotlema vara
semate õpingute vastavuse 
hindamist.

Täpsem info: www.ut.ee/ 
sisseastumine

Kultuuriministriga 
ülikooli muuseumitest
A a d u  M u s t
p ro fe s s o r ,
T a rtu  L in n a v o lik o g u  e s im e e s

E elm ise l n ä d a la l a ru tas  
k ü m m ek o n d  K es ke rak o n n a  
p ro fes s o rite  k lub i liig e t T ar
tu s  k u ltu u rim in is te r R aivo  
P a lm a ru g a  E esti ku ltu u rie lu  
p ro b le e m e  ja  k u ltu u rip o liit i
ka p õ h is u u n d i.

Külalisena viibis kohal ka 
TÜ prorektor Jaak Kangilaski.

Põhiteemaks kujunesid üli
kooli muuseumid. Tõdeti, et 
kahjuks on need seni pidanud 
tööd tegema vaid ülikooli res
sursside abil, ilma riigipoolse 
toetuseta. Nii on jõutud olu
korda, kus välja on arendatud 
küll silmapaistvad kultuuri
asutused, kuid edasiseks 
arendamiseks ülikooli niigi 
nappide võimaluste juures 
raha napib.

Tegemist on lisaks õppe
tööle olulist kultuuritööd 
tegevate objektidega, kuivõrd 
aastast-aastasse teenindavad 
nad üha suuremat hulka 
välis- ja sisemaiseid turiste.

Nii avaldasidki professorid 
veendumust, et riik peaks üli
koolile appi tulema. Minister 
Palmaru sõnul usub ta, et 
eelseisva Eesti muuseumite 
reorganiseerimisel leitakse 
TÜ omanäolistele ning hea- 
tasemelistele muuseumitele 
uues süsteemis soodne nišš, 
kuivõrd sarnaseid muuseume 
Eestist teisi pole.

Konkreetsetest summadest 
on praegu vara rääkida, ütles 
minister. Küll aga kinnitas ta 
kultuuriministeeriumi valmis
olekut ja veendumust nende 
asutuste arengusse riigi raha 
kaasata.

Minister Palmaruga räägiti 
ka Vanemuise teatri vii
maste aegade lootusrikkast 
arengust, Eesti rahvaspordi 
elavdamiseks kavandatava
test abinõudest ning samuti 
ülikooli ajaloolise hoonestu 
korrashoiu, restaureerimise ja 
haldamise probleemidest.

Lõpetuseks tõdes kultuu
riminister, et tegemist oli 
huvitava ja ideederohke koh
tumisega.

Raamatukogu
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Tehnoloogiast, ok o -  
loogiast ja filosoofiast
M a r t  U s t a v
p ro fe s s o r ,
te h n o lo o g ia in s t i tu u d i
d ir e k to r

O m a  h ilju tise s  EPLi a rtik 
lis lah k a s  M a rju  L au ris tin  
k u ju n e n u d  o lu k o rd a  Eesti 
h a rid u s e s  ja  tõ d e s , e t jä r je 
k o rd s e lt on kõ ik  ko rra s t ä ra .

Haridustaset näitavaid 
kraade nimetatakse ebaõig
laselt ümber, hariduse sisu 
on liigselt utilitaarne ning 
selles puudub dimensioon, 
mis aitaks mõista ühiskonnas 
ja majanduses toimuvate prot
sesside olemust.

Iseenesest õige jutt, kuid 
esitatud väidetes ja küsimus
tes pole miskit uut. Küsimus 
ju ei seisne koolitee pikku
ses, vaid pakutava hariduse 
sisus ning selles suhtes peab 
hariduse omandajatele looma 
võimalused saada sellist hari
dust, mis on neile hea, sobilik 
ja kasulik. Kuigi teadmistes 
peab valitsema tasakaal, on 
selle tasakaalu leidmine iga 
noore inimese ülesanne. Kui 
valik on küllaldane ning kva
liteetne, siis on kõik korras. Ei 
maksa arvata, et noored tee
vad valesid valikuid -  minu 
arvates ei tohiks noorele ini
mesele üheselt ette kirjutada 
mida ja kuidas õppida.

T e a d u s e  v ä h e n e  
ra k e n d a ta v u s

Teadmistepõhine ühiskond 
ja majandus saab tekkida 
vaid siis, kui on teadmisi, 
mida rakendada ja on, kuhu 
rakendada. Samuti on vaja 
haritud inimesi, kes saavad 
aru ja oskavad neid teadmisi 
rakendada ühiskondlikus 
elus ning majanduses. Ja see 
kehtib nii loodusteaduste kui 
ka sotsiaal- ja humanitaartea
duste puhul.

Marju Lauristin püüdis 
oma artiklis vastandada 
mitmel puhul tehnoloogiat 
ning reaal- ja loodusteadusi 
humanitaar- ja sotsiaaltea
dustega, kirjeldades esimesi 
kui materiaalse maailma puh
talt utilitaarseid ja teisi kui 
kõrgemasse vaimsesse sfääri 
kuuluvaid tegevusi. Viimased 
pidavat aitama inimestel pa
remini mõista enese ja ühis
konna eksistentsi olemust ja 
seaduspärasusi.

Selline pealiskaudne ja liht
sustatud käsitlus sobib mõnel 
juhul võib-olla erakondlikkus
se retoorikasse, kuid on eba
sobiv ühiskonnas ja majan
duses või ülikoolis toimuvate 
protsesside kirjeldamiseks või 
iseloomustamiseks.

Minu arvates on Tartu Üli
koolis ja kogu Eestis tehtava 
teaduse probleemiks vähe
ne rakendatavus, mis teeb 
küsitavaks teadmistepõhise 
majanduse ja teadmistepõhi
se ühiskonna loomise. Selle 
põhjuseks ei ole mitte tehtava 
teaduse sügav fundamentaal
s e , teoreetilisus või filosoo
filisus, vaid tehtava teaduse 
marginaalsus, nišiteaduseks 
olemine ja vanade ebaolu
liste suundade viljelemine.

Tehnoloogiainstituudi hoone Nooruse 1 on valmis. 14. juu 
nil kirjutati alla maja ehitajatelt tellijatele üleandmise do
kumentidele. Pidulik avamine on 26. augustil, v a r j e  s o o t a k

M A R T  U S T A V

Püüame luua mittehierarhilise 
noortele teadlastele orienteeritud 
organisatsiooni, millel on väljund 
majandusse.

Üheltpoolt on selle põhjuseks 
krooniline teaduse alafinant
seerimine ja seetõttu tegele
takse sellega, millega saab 
antud tingimustes tegeleda. 
Ühtedel pole kaasaegset apa
ratuuri looduse uurimiseks, 
teistel pole piisavalt palga- ja 
sõiduraha. Nõuda nendes tin
gimustes teadustulemuste ra
kendatavust on ju ebakohane 
ja seda ei toimugi.

T e h n o lo o g ia in s titu u t  
to o b  u u e n d u s i

Biomeedikumi valmimisega 
lahendati TÜs ajutiselt arsti
teaduskonna prekliiniliste 
erialade labori ja õpetamise 
probleemid, sedagi ajutiselt. 
Ökoloogide, geoloogide, bio
loogide, keemikute, füüsikute 
ja teiste «utilitaarse funktsioo
niga» teaduste laboribaas on 
siiani pärit kas NLi aegadest 
või saadud kelleltki annetu
sena. Eesti riigi poliitikud ja 
ametnikud ei saa oma tööga 
ilmselgelt hakkama. Tõuke- 
fondide rahade jagamisega 
eri programmidele kaasneb 
üks jama teisele. Samas on 
meie naabrid lätlased juba 
ammu Euroopa Liidu eral
datud rahad aparatuuriks 
konverteerinud ning töö käib 
edasise arenduse huvides.

Neli aastat tagasi võttis üli
kooli nõukogu vastu otsuse 
luua ülikooli tehnoloogia
instituut (TÜTI). Aasta hil
jem kinnitati nõukogus selle 
strateegia, arengusuunad ja 
tegevusplaan. Selle instituudi

funktsiooniks pidi saama uute 
tehnoloogiate loomine ja loo
mulikult pidid need uued teh
noloogiad põhinema kaasaeg
sele uurimistööle kaasaegses 
aparatuurikeskkonnas. Siiani 
eksisteeris TÜTI kui virtuaal
ne struktuur, nüüdseks on 
valminud maja, kus on võima
lik luua kaasaegne teadus- ja 
arendusasutus.

Maja valmimisega lõpeb 
üks etapp instituudi käivita
mises ja luuakse eeldus tege
liku tegevuse alustamiseks. 
TÜTI erineb oma struktuurilt 
teaduskondadest, sest meil 
puudub õppeosa, kuid arvan, 
et doktoriõppe loomine koos 
teaduskondadega on ilmselt 
vaid aja küsimus. Me püüame 
TÜTIs luua mittehierarhilise 
noortele teadlastele orien
teeritud organisatsiooni, kus 
mitmesuguste erialade inime
sed arvuti-, bio-, keskkonna-, 
keemia- ja materjaliteaduste 
ning robootika valdkondades 
tegutsevad uurimisrühma
dena ja püüavad lahendada 
olulisi teaduslikke probleeme, 
millel on väljund majandus
se. Praeguseks on TÜTIsse 
asunud tööle terve rida noori 
välismaal järeldoktorantuuri 
lõpetanud noori teadlasi ja 
ma võin Marju Lauristinile 
kinnitada, et nad ei piirdu 
vaid utilitaarse funktsiooni 
täitmisega ühiskonnas, vaid 
on kindlasti suutelised mõtes
tama ka oma töö tulemusi 
majanduse ja ühiskonna, sh 
Eesti kontekstis.

T Ä N A  L E H E S

Lõpetajate nimed
LK 3-7

Programmeerimise
võistlustest
LK 2

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul ala
nud nõukogus on kavas kin
nitada 2004. aasta majandus
aasta aruanne, vastu võtta 
otsus põhivara soetamisest 
siselaenuga, asutada sotsiaal
teaduskonna juures kultuuri- 
ja kommunikatsiooniteaduste 
keskus, luua haridusteadus- 
konnas kõrghariduse õppetool 
ja õigusteaduskonnas Euroopa 
õiguse õppetool ning rahvus
vahelise õiguse õppetool.

Teadusprorektor Ain Hein
aru tutvustab uue keemia
hoone ehitamist.

Veel on kavas kinnitada 
biomeditsiini ingliskeelne 
magistriõppekava, nimetada 
meedia ja kommunikatsiooni 
õppetool meediauuringute 
õppetooliks.

Haldusdirektor Riho Illak 
tutvustab servituudi seadmist 
kinnistutele Staadioni 21, Kivi 
27 jm.

Emeriitprofessoriks on 
kavas nimetada professorid 
Jüri Kärner, Marju Lauristin 
ja Teet Seene.

Professorite valimine
Pulmonoloogia professoriks 
kandideerivad kopsukliiniku 
dots Alan Altraja ja SA Põhja- 
Eesti Regionaalhaigla sisehai
guste kliiniku juhataja Ruth 
Sepper, eesti keele professo
riks eesti keele prof Mati Erelt, 
eesti keele ajaloo ja murrete 
professoriks eesti keele ajaloo 
ja murrete prof Karl Pajusalu, 
praktilise filosoofia professo
riks praktilise filosoofia prof 
Margit Sutrop, paleontoloogia 
professoriks paleontoloogia 
prof Tõnu Meidla.

Evolutsioonilise bioloogia 
professoriks kandideerivad 
Eesti Biokeskuse vanem
teadur Toomas Kivisild ning 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi erakorr prof Maris 
Laan, erizooloogia professo
riks zooloogia ja hüdrobioloo
gia instituudi erakorr vanem
teadur Urmas Saarma ning 
sama instituudi dots Toomas 
Tammaru.

Direktorite valimine
Pärnu kolledži direktoriks 
kandideerib praegune direktor 
Garri Raagmaa.

Õpetajate seminari direkto
riks kandideerivad praegune 
direktori kt Toomas Kink ja 
pedagoogika osakonna dots 
Hasso Kukemelk.

U T  T E A T A B

Uus õppeaasta  algab esm as
päeval, 29. augustil. Uue  
õppeaasta  esim ene UT ilmub 
reedel, 26. augustil. Tänam e  
om a arvukaid autoreid! Kuum a  
suve ja sisuka koostöö jätku!Prof Olev Raju (vasakult esimene), emeriitprof Lembit A llik

mets, minister Raivo Palmaru ja  prof Enn Seppet. e r a k o g u

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/
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TU tudengid võistlevad rahvusva
helistel programmeerimisvõistlustel

T Ü  esindus MIDIprogrammeerimisvõistlusel Vilniuses. Vasakult Ahto Truu (juhendaja), 
Mihkel Kree (meeskondliku arvestuse I I  koha diplom), Martin Pettai (individuaalse arves
tuse I  koha diplom) ja  Hendrik Nigul (kiireima lahenduse eridiplom). a l e k s e i  p a s i t š n õ i

U U D I S E D

Ülikool tunnustab
TÜ tänukirja ja väikese me
dali pälvis 60. sünnipäeval 
pikaajalise kohusetundliku töö 
eest botaanika ja ökoloogia 
instituudi vanemlaborant Illi 
Tarmu.

50. sünnipäeval auta
sustatakse TÜ tänukirja ja 
aumärgiga eduka õppe- ja 
teadustöö eest botaanika ja 
ökoloogia instituudi juhatajat 
prof Olevi Kulli ning prof 
Tõnu Oja.

TÜ tänukirjaga autasustati 
väga heade tulemuste eest 
raamatukogu juhtimisel ja 
arendamisel direktori kohuse
täitjat Mare-Nelli Ilusat.

T Ü  S U V E K A L E N D E R

Juuni
17. juunist 10. juulini botaani
kaaias keskaegse puidu näitus.

21. juunil, TÜ Raamatuko
gu aastapäeval, tunnustatak
se aktiivsemaid laenutajaid ja 
kasutajaid ning laenutuste top 
5 raamatute autoreid.

20. ja 21. juunil TÜTI rah
vusvaheline konverents «Val
gu biosünteesi inhibeerivad 
antibiootikumid».

21. juunil avatakse botaani
kaaias sõnajalgade näitus.

21. juunil avatakse botaani
kaaias Soomes aretatud rodo
dendronite kollektsioon.

24.-26. juunini Kääriku su
vemängud.

27. juunil algab sisseastu- 
misdokurnentide vastuvõtt.

30. juunist 2. juulini Tartus 
ja Värskas XIII majanduspolii
tika konverents.

30. juunist 3. juulini Tartus 
rahvusvahelised XXV hansa
päevad.

30. juunil kl 13 ja kl 20 
botaanikaaias jazzkontserdid 
(Lembit Saarsalu trio).

Juuli
1.-3. juulini konverents «Tule
viku innovatiivsed teadusmuu- 
seumid: Euroopa vastus».

9. juulil Tartus Eesti-Soome 
tantsupidu.

18. juulil botaanikaaias 
roosidepäev.

18. juulil kl 20 botaani
kaaias jazzkontsert (Ewert 
Sundja).

26.-31. juulini Rahvusvahe
lise Rahvajutu-uurijate Seltsi 
XIV maailmakongress.

August
6. aug botaanikaaias kl 20 
jazzkontsert (Lehra Gehner 
Band).

10.-14. aug Käärikul Metsa- 
ülikool.

13. aug kl 20 botaanikaaias 
kontsertprojekt «Ööviiul».

26.-28. aug haridusökonoo
mika konverents.

26. aug kl 14 avatakse pi
dulikult tehnoloogiainstituudi 
hoone.

29. aug kl 10 õppeaasta 
avaaktus.

30. aug peahoone päev.

V E E B I  K O M M E N T A A R

«Akadeemiline kar
jäär TUs», UT nr 21 
ja  23.
Noorteühendus Eesti Noorte 
Teadlaste Akadeemia arvab, 
et uued muudatused senise 
akadeemiliste ametikohtade 
täitmise korras vastaksid Eu
roopas ja maailmas levinud 
praktikale, aitaksid parandada 
valitsevat olukorda ning teeks 
ülikooli atraktiivsemaks töö
andjaks noorteadlastele.

A h to  T ru u
IC P C  v õ is tk o n n a  e s in d a ja

TÜ  tu d e n g id  on  ü sn a  e d u k a lt 
v õ is te ln u d  ra h vu s v a h e lis te l 
m a in e k a te l p ro g ra m m e e r i
m is v õ is tlu s te l.

Hooaja tähtsaimaks jõu
prooviks pean infotehno
loogide ametiliidu ACM 
(Association for Computing 
Machinery) korraldatavat üli
õpilaste meeskondlikku prog- 
rammeerimisvõistlust ICPC.

See on omataoliste hulgas 
vanim. Järjekorranumber 29 
on arvutustehnika kontekstis 
vägagi aukartustäratav näi
taja ja kõige laiema osalejate 
geograafiaga. Tänavu osales 
ametlikel eelvoorudel kokku 
enam kui 4100 võistkonda ligi 
1600 ülikoolist kõigilt kon
tinentidelt peale Antarktika. 
Seetõttu on üsna õigustatud 
selle võistluse nimetamine 
üliõpilaste maailmameistri
võistlusteks.

M in s k is , P e te rb u ris , 
S h a n g h a is

ICPC on ülikoolidevaheline 
meeskondlik võistlus. Igal 
kolmeliikmelisel võistkonnal 
on üks arvuti ja viis tundi 
aega, et lahendada võima
likult suur hulk žürii poolt 
ettevalmistatud ülesannetest. 
Hindamiseks tuleb üldjuhul 
esitada arvutiprogramm üles
ande lahendamiseks, mitte 
vastused üksikute fikseeritud 
andmekomplektide jaoks. 
Esitatud programme kontrol
litakse varem ettevalmista
tud testandmetega ja punkti 
teenib ainult programm, mis 
lahendab õigesti kõik testid. 
Võistlejad kasutatavaid test- 
andmeid ei näe, nemad saa
vad žüriilt ainult diagnoosi: 
«korras», «vale vastus» või 
«programm jooksis kokku». 
Võrdse lahendatud ülesanne
te arvu korral loeb lahenduste 
esitamise kiirus, vigase prog
rammi esitamise eest määra
takse trahviminuteid.

Kuna võistlus on suur ja 
osalejaid palju, pääseb kõrgei-

M atem aatikute  
monograafia
15. juunil esitleti matemaati
kute majas J. Liivi 2 raama
tut «Advanced Multivariate 
Statistics».

Tõnu Kollo (matemaatilise 
statistika instituut) ja Dietrich 
von Roseni (Rootsi Põlluma
jandusülikool Uppsalas) mo
nograafia ilmus kirjastuselt 
Springer.

Monograafias on ära too
dud autorite ja Tartu mitme
mõõtmelise statistika kool
konna tulemused.

Prof Tõnu Kollo sõnul on 
raamat mõeldud kasutami
seks ka doktoriõppe kursuste 
õpikuna.

matele kohtadele kandideeri
ma ainult läbi eelvoorude.

Matemaatika-informaatika- 
teaduskonna (MT) ja arvuti
teaduse instituudi rahalisel 
toel osalenud Tartu tudengite 
jaoks tähendas see oktoobri 
keskel Minskis peetud vee- 
randfinaali ja detsembri algul 
Peterburis peetud poolfinaali. 
Tartlaste noorem võistkond 
(Siim Kaskpeit, Imre Lorvi 
ja Avo Muromägi -  kõik MT) 
saavutas veerandfinaalis 18. 
koha ja sellega poolfinaali 
ei pääsenud. Vanem võist
kond (füüsik Mihkel Kree 
ning matemaatikud Martin 
Pettai ja Hendrik Nigul) tuli 
veerandfinaalis teiseks ja 
poolfinaalis 173 konkurendi 
hulgas 38. kohale, millest aga 
finaalipääsme lunastamiseks 
ei piisanud.

Peterburi poolfinaal on 
üks võistluse tugevamaid.

Ilmub Jaan  
Eilarti bibliograafia
17. juunil kl 17 esitletakse 
Kirjanduse Majas raamatut 
«Jaan Eilarti bibliograafia 
1948-2004».

Jaan Eilart on Eesti Loo
duskaitse Seltsi rajaja. 1978. 
aastast on ta Rahvusvahelise 
Looduse ja Loodusressursside 
Kaitse Liidu Ida-Euroopa Ko
mitee president ning samuti 
kauaaegne TÜ õppejõud. Bib
liograafia on koostas ja toi
metas Sirje Tammoja, trükiks 
valmistas ette Mart Orav ja 
kujundas Maarika Tang.

Tartu Ülikooli 
varadest Voronezis
Ülikooli kunstimuuseumi 
direktor Inge Kukk viibib 
Moskvas ja Voronežis seoses 
TÜ kultuurivarade kataloogi 
väljaandmisega.

Kuke sõnul on kataloogi 
«Dorpat-Jurjev-Tartu ja Voro- 
než: ülikooli kollektsiooni 
saatus» väljaandmine veninud 
seetõttu, et Venemaa kollee
gid pole suutnud valmistada 
Voronežis asuvatest kultuuri
varadest kvaliteetseid fotosid.

TÜ kunstivarad viidi Voro- 
neži I maailmasõja ajal.

Viimase kuue aasta jooksul 
on maailmameistritiitel kolm 
korda just sellesse alagruppi 
tulnud.

Tänavusel finaalvõistlusel 
Shanghais võitis esikoha koha
lik Jiao Tongi ülikool, II ja III 
kohal olid meie poolfinaalivas- 
tased Moskva RÜ ja Peterburi 
ITMO. Seega pole imestada, et 
Tartu tudengitel igal aastal sel
lest seltskonnast finaali välja 
murda ei õnnestu.

Peale kahe TÜ võistkonna 
osales Eestist tänavu veel üks 
TTÜ ja üks ITK võistkond, kes 
aga jäid koos nooremate tart- 
lastega pidama veerandfinaali 
(www.acmicpc.org).

V iln iu s e s
Tänavu kutsuti TÜ esindus 

esmakordselt ka Vilniuse 
Ülikooli traditsioonilisel rah
vusvahelisel matemaatika- 
informaatikanädalal (MIDI)

Kekkose kutsub 
suvejooksule
19. juunil kell 12 algab Kääri
ku spordihoone eest teine 
Kekkose suvejooks (14,7 km). 
Osalema on oodatud kõik 
jooksuhuvilised. Autasustatak
se 3 paremat meest ja 3 pare
mat naist ning 5 vanusegrupi 
parimaid. Välja on pandud ka 
eriauhinnad ja loosiauhinnad.

Registreerimine: www. 
kekkoserada.ee 17. juuni kl 
17ni, tel 501 9572 tööpäeviti 
kl 9-16 või võistluspäeval 
stardi-ja finišipaigas kl 11.30. 
Osavõtutasu on 50 krooni. 
Pensionäridel ning 1987. a ja 
hiljem sündinutele 25 krooni 
kuni 17. juunini.

Info: Harry Lemberg, tel 737 
5370, Harry.Lemberg@ut.ee.

Tartu Üliõpilasteatris
J. M. R. Lenzi komöödia «Haa
vatud peigmees» 17. juunil kl
19, 18. juunil kl 14, 20., 21. 
ja 22. juunil kl 19 Tampere 
Maja hoovis ning 1. juulil kl
15 Antoniuse õues.

Piletite eelmüük Tampere 
Majas (Jaani 4), E-R kl 9-18 ja 
tund enne algust kohapeal.

Info: 738 6300 või 5569 
6846.

peetud üliõpilaste program- 
meerimisvõistlusele. Üles
annete ja hindamise poolest 
sarnaneb see võistlus ACM 
omaga, aga lahendamine on 
individuaalne.

Vilniuses näitasid meie tu
dengid (Mihkel Kree, Hendrik 
Nigul ja Martin Pettai) tõelist

A h to  T ru u

Ei m ak s a  a rv a ta , e t koos  
õ p p e a a s ta g a  võ is tlu s e d  
o tsa  s a a v a d . T o p C o d e ri 
ü h e p ä e v a s e d  h a rju tu svõ is t- 
lu sed  to im u v ad  a a s ta  ring i.

Juuni lõpus on tulemas 
rahvusvahelise funktsionaal
programmeerimise konve
rentsi (ICFP) satelliitürituse- 
na korraldatav võistlus ja juba

tippvormi: Martin tuli indi- 
viduaalarvestuses võitjaks 
ja võistkondlikus arvestuses 
saadi Kiievi Polütehnilise Ins
tituudi järel II koht.

Tartlased tõid koju ka poo
led kiireimate lahenduste eri
auhinnad.

C a lifo rn ia s
Kindlasti väärib äramärki

mist ka Martin Pettai jõud
mine 50 parema hulka mai
nekal TopCoderi võistlusel. 
See on individuaalne lahtine 
program meer im is võistlus, 
kus iga võistlusvoor koosneb 
kahest faasist: esimeses tuleb 
kirjutada programmid žürii 
antud ülesannete lahenda
miseks ja teises otsida vigu 
konkurentide lahendustest. 
Iga leitud viga annab puu
duliku lahenduse autorile 
miinuspunkte. Muidugi loeb 
selle kõige juures ka kiirus. 
Kokkuvõttes on tegemist 
väga atraktiivse võistlusega -  
TopCoderi serveris on re
gistreeritud juba üle 55 000 
võistleja üle kogu maailma 
(www.topcoder.com) .

Martini tulemus on seda 
hinnatavam, et poolfinaal 
toimus Eesti aja järgi öösel 
vahetult pärast seda, kui ta 
(koos Hendriku ja Mihkliga) 
oli ülekaalukalt võitnud meie 
kohaliku turniiri, millel valiti 
TÜ esindus ACM võistlusele. 
See on juba tõeline tase: kõi
gepealt koolipäev ja siis selle 
otsa kaks võidukat võistlust!

septembris läheb lahti ICPC 
uus hooaeg. (ICFP võistluse 
(programmeerida võib üks
kõik mis keeles) tingimused: 
http://icfpc.plt-scheme.org) 

ICPC valikvõistluse kuu
lutused ilmuvad septembri 
keskpaiku ülikooli siseinfo lis
tis. Kindlad huvilised võivad 
end juba praegu registree
rida allakirjutanu aadressil 
(ahto.truu@ut.ee).

L Õ P U A K T U S E D

R e e d e , 17. ju u n i
12 õigusteaduskond TÜ aulas 
12 Pärnu kolledž Pärnu kontserdimajas 
16 Türi kolledž kolledži aulas
16 usuteaduskond TÜ aulas

E s m a s p ä e v , 2 0 . ju u n i
12 filosoofiateaduskond TÜ aulas 
15 kehakultuuriteaduskond TÜ aulas
17 haridusteaduskond TÜ aulas

T e is ip ä e v , 21. ju u n i
12 majandusteaduskond TÜ aulas
15 õigusinstituut Rahvusraamatukogu suures konverentsi

saalis (3-a BA)
16 matemaatika-informaatikateaduskond TÜ aulas

K o lm a p ä e v , 2 2 . ju u n i
12 Narva kolledž Narva Hermanni kindluse rüütlisaalis 
12 füüsika-keemiateaduskond TÜ aulas 
15 arstiteaduskond TÜ aulas
15 õigusinstituut Rahvusraamatukogu suures konverentsi

saalis (4-a BA)

Multimeedia talitus teeb kõikidest aula lõpuaktustest teleülekande, vt 
http://video.ut.ee. Salvestused jäävad TÜ avalikku videoarhiivi aadressil 

http://video.ut.ee/videoarhiiv.htm.
Lõpuaktusi saab telepildi vahendusel vaadata peahoones aud 102 ja 
Paabeli (Ülikooli 17) fuajees.
Multimeedia talitus salvestab lõpuaktuste telepildi teaduskonniti DVD-le 
(hind sisekäibega 100 ja väljapoole ülikooli 150 kr). Teaduskondade 
ühistellimusi vormistatakse multimeedia talituses teaduskondade kaupa. 
Enne lõpuaktusi tellitud DVD-d peaksid valmima nädala jooksul pärast 
aktust. DVD-d antakse teaduskonnale üle vastavalt vormistatud ja tasu
tud tellimusele. Hilisematel tellimustel muutub hind ja kättesaamise aeg. 

Info: Helle Lilleorg, 737 5591, Toomas Petersell, 737 5592.

Uued võistlused

http://www.acmicpc.org
mailto:Harry.Lemberg@ut.ee
http://www.topcoder.com
http://icfpc.plt-scheme.org
mailto:ahto.truu@ut.ee
http://video.ut.ee
http://video.ut.ee/videoarhiiv.htm
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- Ülikooli lõpetajad 2 0 0 4 /2 0 0 5  ■
Arstiteaduskond

Hea ülikoolilõpetaja!
Tartu Ülikool on kogu oma 
pika ajaloo vältel kindlalt 
püüelnud õpetamise ja tea
duse kõrge taseme poole. 
Tartu Ülikool rahvusülikooli- 
na on oma rahva hariduse ja 
vaimse arengu edendaja ning 
ühtaegu ka osaleja rahvus
vahelises akadeemilises elus, 
seades ühiseid eesmärke 
partneritega nii Eestis kui ka 
kaugemal. Tartu Ülikoolis on 
alustanud oma akadeemilist 
ja professionaalset karjääri 
mitmed nimekad teadlased, 
kirjanikud, vaimuinimesed, 
andekad arstid, õpetajad ja 
paljude teiste erialade tipud.

Loodan, et ka Sina, kel
lele sel kevadel antakse 
kätte Tartu Ülikooli diplom, 
oled saanud siit hea alguse 
ja lähte edaspidiseks. Loo
dan, et Sul on julgust seada 
kõrgeid eesmärke, teha häid 
valikuid ning et ülikoolis 
omandatu on Sulle kindel 
tugi nii edasiminekuks vali
tud erialal kui ka ühiskonna
elu sügavamaks mõistmiseks 
ja selles osalemiseks.

Kindlasti võtad Sa üli
koolist peale teadmiste ja 
oskuste kaasa head mälestu

sed, olles osa saanud ülikooli 
vaimust ja traditsioonidest, 
kohanud häid õpetajaid ja 
eeskujusid, osalenud akadee
miliste ühingute tegevuses, 
leidnud sõpru kogu eluks.

Õnnitlen Sind ülikooli 
lõpetamise puhul! Soovin 
Sulle palju edu, tahtmist ja 
oskust Tartu Ülikoolis saa
dud teadmiste ja kogemuste 
varal oma sihtideni jõuda!

J a a k  A a v ik s o o
T a rtu  Ü lik o o li re k to r

Usuteaduskond
B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )

Usuteadus
Eva Ertis +  õpeta jako o litu s  
Eva Ja n se n  +  aja lug u  
Tõnis Kark
K alev Kask +  a jalugu  
K aisa Kirikal
A nu K oop +  õ pe ta jakoo litus  
K aspar Koort 
Tairi Leis +  m a jan d u s  
H e le n a  Ligi 
Kristjan Luham ets  
M erle  M e id la  +  a ja lu g u  +  õ p e 

ta jako o litus  
lvika R ande  
M eelis  R osm a  
Tarvo S iilaberg  +  aja lug u  
Mati S im m  
M a rek  U ibopu u  
A n n a-L iisa  V ah er

Triin Vavilov -  cum  laude  
D ian a  V eersalu .

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A )
A n n a  Jõgi 
Triin Lill
K aarel K uurm aa +  a jalugu  
Ind rek  Pekko  
Rivo R ajandu
M aryo  Š lja iteris  +  kunstia jalugu  
Tuuliki Tam m o  
Triin V akker

Õ P E T A J A K O O L IT U S E  
_____________K U T S E A A S T A __________
A ndres Paesüld  
A tko -S u lhan  R em m el 
Raul V ee b er

M A G IS T R IÕ P E  (4  +  2  A )
Roland Karo

Õigusteaduskond
B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4 A )  

Õigusteadus
M aria  Ait
H elen  E en m aa
Eneli H a ld n a
H elm eri Inde la
Leenu Jürisson
Kaire Kaevand
Katrin Kahn
M argit Kibal
Eve K ippar
Kais K irnm ann
Erki Kodar
Reet Kodu
Katrina Koha
G ünter Koovit
Erm o Kosk
Marili Kotsulim
Ivar Kurvits
Ivan K uznetsov
Kadri Kuus
Kati Küm nik
Ja n ik a-S ca rle t Laagus
Kristi L a iap ea
Paul Lehto
Villy Lopm an
Ingm ar Lääts
M aarja -L iis  M asing
D oris M etsalu
Karin M ö lder -  cum  laude
M a arja  N aagel
Kristi N iko lajeva
M arko  O d am u s
M arika  O ksaar
Britta O ltjer
O lg a  O rlova

Laura P aap  
Raul Palm aru  
M ae Parve  
Eneli Pau 
Eret Paugus  
Agris P eedu  
H eim ar Pehk  
H eig o  Petsi 
Tuuli P loom  
Tanel P odar 
Birgit Punison  
Külliki Puusild  
Kärt Rand  
R o sa-M aria  Rotko  
Tõnu Runnel 
M erle  Salm istu  
A ndres S iigur 
A ljona S o lo dkova  
Kadri S oova  
A leksandr Šm idt 
O livia Taluste
H eleri Tam m iste  -  cum  laude
Risto Te inonen
Tanel Tikan
Raili Tunnel
M artin  Tälli
A nn ika Vait
Anto Variku
Karin V eerm äe

A V A T U D  Ü L IK O O L
Anti A as m aa  
J a a n a  A duson  
Karin Allikas 
Kaie A lm ere  
Are Astel 
Lauri B am bus

Tarm o Friedenthal Tanel Kurvits
R ee lika  H a ljasm äe S an d er Kärson
M arg it H a lo p M a arja  Lillsaar
A ndres H ion Priit M artinson
Kalle Jänes M ihkel M iid la
U rm as Järg A ileen M älgi
H endrik  Kaing M irjam  Parik
Kalev Kont Denis P iskunov
Piret K õrge Lauri Plato
Leili Leitaru Jüri Pool
H an n es  Liivak Liis Prii
Tõnu M iilvee Pihel Sarv
Kristiina N urm la N ata lja  S idorenko
E lena R eilent Siim  S illam aa
M arko  R ohtm ets A nneli Soo
H elv ia  R äägel J a n a  Š ipova
E da Saik Kaidi Tarros
Katri S am arü te l M a arja  Torga -  cum  laude
R ein -E erik  Savi H ilje Tralla
Sven S ihvart H elen  Tuisk
R ene Teim ann Kristel V iinalass
K erttu -K aarin a  T om bak P eeter Viirsalu
O lari Valtin
G eir Veski M A G IS T R IÕ P E

M o o n ika  Õ is Õigusteadus (teadusm agister)
B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3 A )

Õigusteadus
Sven Haljas  
Liisa Ingver 
U ljana Ivanova  
S erge i Jegorov  
M aria  Jo tau tas  
Tuuli K ainulainen  
M arko  Kairjak  
Kadi Kirves 
Kairi Kivi

Berit Aaviksoo  
M arg it Kikas 
M aris K uurberg  
K arina Lõhm us-E in  
Indrek Parrest 
N ele  Parrest 
Tuuve Tiivel 
Einar V en e  
A ndres Vutt

Õigusteadus (3+2) 
Kadri Jõgi

Õigusinstituut
B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )  

Õigusteadus
R eelika Alt 
R ainer A m ur  
Pirjo Ant 
Gerli A rgos  
M a rg e  A ron-Vaino  
Aire Aun
M aarika  E ha -M ü ller
Pille Eller
O lg a  Frolova
Gerli Hall
Astrid H ergauk
Kaidi Holm
M aarja -L iis  Ilus
K aisa Ja ak saa r
M arg o  Karu
H elen  Kask
Kristel Kerson
Tiina Kivestu
M arja-L iisa  K ruusim äe
Airi K ruusm aa
Mari-Liis Kupri
Karoliina K õrgesaar
Lauri Laan jõe
Birgit Lao
Karin Laugas
Jaanu s Laugus
M eelis  Liivlaid
Kerli Lokotar
Marili L äm m erg as
Kati M iitra
Katrin M iljand
S ign e M äesarap u u
Silja N arusk
Ervin N urm e la
Janno  Pajo
Anu Pajusoo
Veiko Parts
S en ny Pello
Ruth P rigoda
Jüri Ratas
Liisi R epnau
Kadri Riisalu
Elen Rohtla
Kadri Rossar
Viljar Rõõm
Sirje S aan
A ndry S aarm
J a a n a  S ahk
Anneli S a lam ä e
Ivar S iska
M o n ika Sulg
J evg en ia  Žurina
Alo Tam m
Aire Tam vere
Krista Teearu
Raul Teil
Kristjan Tolm ats
T a m b et T o o m ela  -  cum  laude
Kati T reim ann
Kätlin U ibo
N eve U udelt
Mari U u ed a

Ferkle Velt 
R aim ond V iid ing  
Ketlyn Vällo  
A nnem ari Õ unpuu

B A K A L A U R E U S E Õ P P E  (3  A )

Õigusteadus
Evelyn A dam son  
Heili Jaam u  
Kristel Ju hanson  
Piia Karu  
Kerstin Kirsel 
R asm us K uklane  
Merilin Kuusler 
K atariina Kärsten  
Kristin Laak  
U rsu la Laido  
Eva Laks  
Liina Lintrop  
A gur M aand i 
M aiken  M ard im  
A nton M erits  
Anneli M etsa lu  
O lg a  M iina  
V aike M u ru m ets  
A stra  M ö lder  
J a an ika  Pagil 
Arsi Pavelts  
M a rek  Piiroja  
M argus  Poola  
Tiina Pukk  
Sigrid Pullõnen  
R ee lika  R audla  
J a n a  R eitsakas  
Kristiina R eitsakas  
R eelika  R ohum ets  
Heli Roos  
Kätlin Saa lis te  
Tõnis Saul 
M arko  Sillar 
Enid S o n g isep p  
Ants S o o n e  
Sylle Soonsein  
Seili S uder 
Katrin S õna ja lg  
Kristo Teder 
Katriin Teem usk  
Ingrid Tom son-K ärner  
Aivar Too m p ere  
A ljona Tudovši 
T oom as V ap p er  
Aili Voit 
Sillen Väljaots

M A G IS T R IÕ P E

Õigusteadus
(teadusmagister)

R aine E en m a  
A ivar Engel 
Priit M anavaid  
T iina Pappel 
H ee te  S im m

B A K A L A U R E U S E Õ P E

Arstiõpe
A nastassia A lifanova  
M ait A ltm ets  
Ade A ltm äe  
Kadri Andre  
Kristi Arefjeva  
Jana  Batšerikova  
Anu Eenraid  
Kristina Fogel 
A leksandra G arkuša  
N atalja  G rim ova  
Piret H am er 
Ele Hanson  
Tarja Hints  
Harri M ikael Iham äki 
Jana  Intšite 
Peter Kristian Isaksson  
N oora Stiina Jaakko la  
Stina Janson
A nna-M ariitta  E lisabeth Jokinen
Eve Jugandi
Juhan Kaldre
Karin Kannel
Petri Juhani Karvonen
Marju Kelviste
Jussi Kristoffer K iehelä
Lauri Johannes K iehelä
Sonja M arleena  K iehelä
Kaur Kirjanen
Jekaterina Kolm akova
Kertu Koppel
N ata lia  Koržets
Mairis Kreem
Lauri Kriisa
Mari-Liis Laanetu
Juha Tapani Laine
M erit Lam p -  cum  laude
Jana Lang
Kati M aarit Kristiina Leikas
Je len a Leontjeva
Ulvi Luide
Kadri M aim ets
Niis M alm ros
Irina M ihhailova
Merlin M äesalu
Raili M üller
Andreas M üürsepp
Piia M üürsepp
N ata lja  Nygärd
Airi O eselg
Irina O goltsova
Allan O llem a
Indrek Olveti
Room et Ots
M aarja  Paberit
Triin Paju
Pekka Johannes Pakkanen
Arie Passov
A leksandr Peet
Triinu Piirisild
A lesja Plotnikova
Mari Poola
Jarkko Ju hana A leksis Puska
Toni Matti Puttonen
Helen Puusepp
Pille Pärgm äe
Maris Pärnat
M eelis Rahula
M onika R eesev
Anti Reinik -  cum  laude
Konstantin Ridnõi
Kristiina Riive
Marju R ohejärv
Kelly R oosm aa
M erit Rosental
M aria Rožkova
Tiina Saar
Andrei Safjanov
Pille S alum äe
Maris Sauks
S igne S eppo
Pjotr Ševtšenko
Siim Siigur
Inessa Soden III
A leksandra Sulg
Jevgeni Sum erin
Anastassia Šutova
Raul Tam bek
Triin Tam m ert
Villem  Teder
Kaidi Telling
Ariane Tikkerberi
Piret T i lk -c u m  laude
M erike Toom ik
Tiina Toom son
Svetlana U lanova
M ari-Liis U udelepp
M aie Uusväli
Teija Saila Kaarina Uutela
Kristiina Vah esaar
Silja Vallim aa
Raili V eem aa
D iana Velikanova
Erik Veskim äe
Anneli Virks
Katri Anneli V äh im aa
Toni Olavi Vänni

Ham baarstiõpe
N ata lia  A galakova  
Laura A luoja

Andres Arro  
Tatjana Arutjunova  
Irina Boitsum  
Irina Bõšok  
Piret Erin 
Kristi Henno  
Kätlin Hiiob  
Liina Kallassalu  
Liidia K azanskaja  
Je len a Kirilina 
M aris Kraav 
Annika Kukk 
R egina Kuningas  
M arina Lauren  
M aarja  Lust 
M artin M artm a  
Liivi M eltsas  
Kristiina Murre 
Signe Mägi 
Marii Müür 
Kerttu Nikkarev  
Liina N õm m eots  
M aret Ojakivi 
M aarja  Rahnu  
Reeli Raja 
Erle R audam  
Liis Reispass  
O lga Skorodum ova  
M aria Sokolovski 
N atalja  Velikanova  
N atalia  V ladim irova  
Triin Võõras

Proviisoriõpe
Ingrid Anniko  
Anu Aonurm  
A nne-M ai Assi 
Liisa E esm aa  
M aris Ellram  
O lga G ratšova  
Tatjana Ivanova 
Mailis Jaam aste  
Krista Joonas  
M erle Kalda  
Kati Kivisäkk 
Rom an Kogan  
Stella Kuhi 
M arina Kuprijantšik 
M alle Kuum  
M agnus Kõur 
Inga Legkodõm  
D arja Lissovskaja  
A nna M ajankova  
N ata lia  McFall 
Kristiina M ering  
Anita N iinem ets  
Kadri O dras  
Pille Peterson  
Niina Petrova  
Anastassia Potanina  
Raido Praakli 
Riina Roos 
Liisi S aarm a  
Kärt Sam m ul 
Je len a Sm õšlja jeva  
Kariina S tepanova  
Je len a Zaugoln ikova  
M arina Zvonkova  
Veron ika Žigailova  
A nastassia Tšernušok  
H elery Vesk 
Marje Veski 
Tatjana Võsa

Õendusteadus 
irina Lam pinen

A V A T U D  Ü L IK O O L
B A K A L A U R E U S E Õ P E

Õendusteadus
Ülle Kivisild  
T iina  S ilgu

D IP L O M IÕ P E

Õendusteadus
Evelyn Evert 
M alle Haavel 
Tiiu Kasepuu  
Liisi Kokk 
Ulvi Lagle  
Ly Lutsar 
Anneli O tsm aa  
Je len a  Rokka  
Sirje Ruus 
Ulvi Tasane

M A G IS T R IÕ P E

Õendusteadus
Tatjana Oolo  
Siret Läänelaid  
Kristi Toode
Rahvatervis (teadusm agister)

M onika Jürgenson  
O leg Novikov  
M erike Sisask  
Sigrid Vorobjov  

Rahvatervis (kutsemagister) 
Eleri Lapsaniit 
Hans Orru 
Svetlana Rudenko  
Külliki Siilak 
Kaire Vals 
Katrin Vijar
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F ilosoofiat eaduskond
B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )  

A J A L U G U

Mari Järve lõpetas geenitehnoloogia eriala cu m  lau de. ergi prommik

Bioloogia-
geograafiateaduskond

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )

B io loogia
J a a n a  A e d m ä e
E v a -M a ria  A rtus
M artin  E lle rm aa  -  cum  laude
Kristel J a u n z e m e
T e a Jo h an s o n
M a rg e  K annel
S ilver Loit
M aris Luik
M ari Lõhm us -  cum  laude  
Priit Lätti 
M adli Mitt
R ee t Palis -  cum  laude
Kati Pihu
Björn Piibur
A ave P äeva
Liis P äh lapuu
R iina R am m o  -  cu m  laude
E d g a r R ee d ik  -  cum  laude
T eele  R eim ann
M a arja  R e in eberg
R anno  Roosi
Riin S a a d jä rv
Tanel S a im re
N a d e z h d a  S ave leva
leva S polite
M arko  Tam m in g
Tõnis Tatar
K aare l V issel
Triin V issel
A n d res  V osm an
T o o m as Väli

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

Eesti ja  so o m e-u g ri 
kee le tead u s

Kristi Auli
U lla  E rnštre ite -S ila  
Kristi H aav  
Kadri Hiir 
K erdi-Liis Kirs 
Siiri Kolka  
Karin K ranna
Katrin Kroon +  eesti kirjandus
Irina K uldkepp
Hille K õrgesaar
Kairi K ärb la
Liina Le em e t
A nne L indvere
Katrin M a n d ra
Z e id y  M e tsa
H elen  Niit
L enne O jam ets
Sirli Parm
E gle  Pullerits
Katrin Pükke
R iina R einsalu
Kadri S oon
B irge Talve
Kaili Tam m
Triin T oom e
A nas tass ia  Trifonova +  p s ü h h o 

loog ia  
Katrin Vallsalu

E esti keel võ õ rkee len a
H elen  Jako b y  
Katrin Kroon
Larissa M a n a je n k o v a  +  p s ü h h o 

loog ia  
In g a  P ikkat 
V ero n ika  R od ion ova  
A rtjom  Z a lo zn õ h h  
J e le n a  Tsõ g an o va  
A lek sa n d ra  Voronko

F IL O S O O F IA  
Kärg K am a  
M erilin  S ikk

G E R M A A N I- R O M A A N I
F IL O L O O G IA

H isp aan ia  keel ja  k irjandus
Kätli A as
Ave A nnis te
H elin a  Aulis
Ruth Kivastik
Liis L o o g m a
Piret Luik
Kristiina O rm
Piret R au d s ep p
B ärbe l R eim ets
M ari R iistop -  cum  laude

In g lise  keel ja  k irjandus  
S ve tlan a  A g a lako v a  
O lg a  A n issim o va  
M a ria  D jo m in a  
Kristi H a k k a ja  
M a rin a  J a rm u h h a m e d o v a  
J a n a  Jä rva la  
H elen  K anarb ik  
H elen  K apte in  
M artin  K a s e m a a  
Ingrid K aupu žs  
V esta  Kiisler 
Kerli K irsipuu  
M o n ika  K irsipuu  
H äli K ivisild  
E lisabet K laas  
Ja n e  K lavan  
Kadri Kosk  
D an ica  Kubi 
Ere Kurgvel

Kristiina K uslapuu -  cu m  la u d e
Kristel Kont -  cu m  la u d e
Liisi Laius
M arilin  Leesa lu
Kadri M uru
Kärt N iinem äg i
H e lin a  Post -  c u m  la u d e
A nneli S o o n e
J a a n ik a  S o o s aa r
R ee n e  Ta m m e aru
Triin T h a lh e im
Karin V ah ter
V ero n ika  V ikkisk

K lass ika lin e  filo lo o g ia
Kairit A hm an  
Liis E llert 
Triin K ärner 
N e e m e  N ärip ä  
Kadri P õ ld saar

S aksa keel ja  k irjandus  
Sirje  Ani
O k s a n a  D an ilenko  +  õ p e ta ja 

koolituse ku tseaas ta  
Ju lia  H atsanovska ja  
Karin Karro  
D ian a  K ollin -Poom  
Leie K ubpart 
Eve K u rtb ecer
J e le n a  L obareva  +  õ p e ta ja k o o li

tu se  ku ts e a a s ta  
Luu lea L ään e  
M airika  M usting
Kadri P u u s ep p  +  õ pe ta jakoo litu 

se ku tseaas ta  
Kristi P õder  
Katrin P u u sep p  
Kersti R eem ets  
Kristi S aa va s te
Pille S ah ku  +  õpe ta jakoo lituse  

ku tseaasta  
Ju lia  S am u lin a  +  õ p e ta ja ko o litu 

se ku tseaas ta  
H elen  T a m m e leh t +  õ p e ta ja k o o 

lituse ku tseaas ta  
Liia Tavita +  õpe ta jakoo lituse  

ku tseaas ta  
Irina Teder

S kan d in av is tika
Kristel A lla  +  po lito lo o g ia  
M aiu  Elken
Kaire H ak k  +  õpe ta jakoo lituse  

ku ts ea as ta  
Kristi K aljum äg i 
Kadri Kirštein  
Eveliis Kund  
Kadi Leh tm a
M e rle  M ets jä rv  -  cum  laude  
Triin P ad u m äe  
R eilika Purk  
Evelyn Raju  
A n n e  R oovere  
Heli Tetlov  
Ly T iido  
Siiri Tom ingas  
Rille V illem s  

P ran tsuse keel ja  k irjandus
Kätlin A ltem en t  
T iina  Ja ks m an  
Kristel N igul 
H elen  R ägo  
Piia S o m s  
J e le n a  S tep an o v a  
A strid S õ n n a
Kariina Tšursin  +  av a likku ssu h 

ted  ja  te a b e k o rra ld u s  
T iina  V ah tras  

K IR J A N D U S  J A  R A H V A L U U L E  
M erike  H arvo  
M ari Jo o n sa lu  
Kadi Kaivo  
M ari K odres  
Katrin N ag e l 
R iina O ru aas  
Triin P loom  
Evelyn Pukspuu  
Siiri Pärkson  
Erki R ussak  
Katrin Ruus  
Pille-R iin S ep p  
A n n em ai S iilu ta  
K atrina Tarkin  
Tuuli T ilk  
H elen  V a ld m a  
Katrin Valk  
H elen  Vo lb er

M A A L IK U N S T  
Irina K rivon ogova  
P eeter K rosm ann  
P eeter O ra  
Priit Petrov  
G erli P ihlak  
Piret V ap a je va  
Raivo Välli

V E N E  J A  S L A A V I F IL O L O O G IA
J o h a n n a  A ndžu lis  -  cu m  laude
O k s a n a  Berg
Je ka te rin a  D rem o va
O lg a  D ža n d ž u g a z ja n
A n že lik a  G urev itš
O lg a  Jag in tseva
O lg a  K iselenko
N ata ly  K oppel
S erg e i Koren

A n n a  K ossorotova  
Ja n a  Lille
Kristiina O priš tšenko  
M ihhail O reh h o v  
A lek sa n d ra  O tt 
S aa le  Prints  
A lekse i Razin  
J e le n a  S e m e n o v a  
Olli Taukul 
H arry  Tuul 
J e le n a  V in o g rad o v a

A V A T U D  Ü L IK O O L  

A jalugu
M artin  A vam eri 
Piret R eim ann  
A rtur Taluste  
M aive Toom ing

In g lise  keel ja  k irjandus
M errit M e ek sa  
Mairi Puurits  
S ve tlan a  S e rg e je v a  
M e rle  Z im m er  
A nu V es b erg

S aksa keel ja  k irjandus  
S ve tlan a  B o n d a re vs ka ja  

Ven e ja  s laavi filo lo o g ia
Karin Jurs  
M aire  S ep p

Eesti keel te ise  kee len a
J e le n a  B erez in a  +  õ p e ta ja k o o li

tuse  k u ts ea as ta

Õ P E T A J A K O O L IT U S E  
_____________ K U T S E A A S T A __________
M erle  Aru
M ai A ssak -L e h tm e ts  
Liisa B erezkin  
A ve H am atva le jev  
Kristiina Järve  
H elin a  Loid  
S ilver N ep s  
M a re -M a i Kõnno  
M a a rja  O kk  
M a a rja  P ed a ja  
K athy S ara p u u  
A lo Savi 
A n n a  S av ihh ina  
Karin S o o d la  
M a rin a  T eren tjeva  
In g a  Toom  
Siret Trull 
Piret T än av  
A nne V asar

M A G IS T R IÕ P E

A J A L U G U
Kirsti Jõ esa lu  
Kristel Rattus  
S im o R unnel

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

M ari B ogatk in  
O lg a  G eras s im en k o  
L e a Kreinin  
Külli Kuusk  
Pärte l L ippus  
Laivi O rg  
Pille P en jam

G E R M A A N I- R O M A A N I
F IL O L O O G IA

Kaari A ntzo n  
Evelin H iie m äe  
Irina K oksharova  
V irge  Lahe  
G irta  Päi 
A nnika  R õõm u s  
Evi S a lu ve er  
Katri Sirkel 
H e le n a  Tabur-Jõg i

K irja lik  tõ lg e
A g n es A n n a m a  
G ertru d  K a s e m a a  
M o n ika  L iivam ägi 
Tarm o Lilleo ja  
Katrin Lõvi 
K ärt M erila in  
Aigi P iirim ees  
Eneli Raal 
M arian  R aa m at

Ellen Suits  
Katrin Toom ing  
M ariko  Veidi

K o n veren ts itõ lge
Karin Issajev  
K atre Palm  
M erle  Palu  
Evelyn Pihla  
Liina S o o m äg i 
S ig n e  S um erik  

K IR J A N D U S  J A  R A H V A L U U L E  
M e lik a  K indel 
A n d res  Laasik  
Liisi La ines te  
Piret Paal 
Piret V oola id

K U L T U U R IK O R R  A L D U S  
O lg a  E inasto

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A )  

A J A L U G U
Laura In gerpuu  
O liver Jako b so n  
Silja Kalle  
Eero  K ango r 
Kätlin K erem  
Ave Kikas  
A nnely  K ähär 
Tuuli Luik  
M arion  M iilen  
H an n e s  M öllits  
Berit N u ka  
H elen  Piisang  
M adis  R ennu  
H iljar T a m m e la  
M arlis T iitsaar  
Terje Tuug a  
M a ria  Veidi 
Karin V im berg

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

A n n e -M a ri A n d erso n  
N ata lia  B orovkova  
Külli H ansson  
Kerli K ee rm aa  
D ina  Kontšits  
Katrin Küünal 
Kaidi Lõhm us  
Evelyn Lätt 
K eiu -N ille  Ollin  
Liis P en nonen  
Liisi Pool 
H elen  Proosa  
M o n ika  R oosim äg i 
Kristina Z o te jev a  
Irina Trus 
Kristel U ib o a ed  

S A K S A  K E E L  J A  K IR J A N D U S  
B rita H üvanen  
Triin K eba  
M arg it K eem an  
A n g e la  Kütt 
Kadri Lange  
A nn ika  Liba  
M a ila  Toom salu  

IN G L IS E  K E E L  J A  K IR J A N D U S  
Kelli A ad u s o o  
M alle  A laru  
T iia  A llas  
Sigrid  B utlers  
Kerli H urt 
Karin Kilk 
Kristi K irsim äe  
A n n e  L inde  
M aris M än d  
M ari O llino  
Liisa Pint 
Evelyn P unga  
Ja a n ik a  S o ever  
M a ria  To ivoka inen  
A ndrei Tuch  

K IR J A N D U S  J A  R A H V A L U U L E  
Ingrid Evert 
Sigrid  Int 
M erili K üppar  
Ele K üppas  
Karin Le esm an n  
Liis Pallon  
A nn S te in b erg  
M ari-L iis  Tam m is te

M A A L IK U N S T
Kristi S o e

Eerik Aunin  
K ristiina Baum  
O k s a n a  F in o g en o va  
H elen  Isok  
H eid i Juul 
Kristiina Jü rg ens  
M aris Kauk  
livi K iigem äg i 
E pp  Kikas  
G aily  Kivi 
Lauri Koorits
Indrek K oppel -  cu m  laude  
M ai K ukum ägi 
O lg a  K urguzova  
E de Leppik
R utt L illeo ja -  cum  laude
M ariann  Lokk
A n g e lika  Longe
Eliisa Lukk
M arg it M e ies aa r
A ve M erisa lu  -  cum  laude
Tarm o M ö ld er
Sirli N iitots
S teve  N uter-Tam m in
M a a rja  N õ m m
O lg a  O lst
Kersti Padari
Kaile Peet
M arko  Prous
Kadri Jo h a n n a  M aria  R and
Elo R aspel
P iret R au d s ep p
Erki R ekker
O la f R äim
M arg u s R äts ep p
N e le  S a lu veer
Toivo S ep p
M arju  Silvet
K ristiina Sulb i
T iina  Talve
H eleri Tam m
Jako  T inkus
V ik to ria  Vo lkova
Ingrid Õ u n ap u u

G eo g raa fia
Liina A llikas  
Ja n e  Idavain  
Tanel Ilves
Liisi Jako b so n  -  cum  laude
T iin a  Ju kk
N a im a  Kabral
A nnely  Kesküll
M a a rja  Koiga
K aie Kubri
G rete  Kukk
R ahel Lepp
Lauri London
J a an ika  L ään e
Riho M arja
Taavi N uum
Lilit P alm ar
O tt P ruu lm ann
K arm en Puhk
G u n n a r Raun
N ele  S arrap ik
A nna S em jo n o v a
Kadri Tam m
M argus Tiru
Kristel Tom son
Laura U ibopu u
Ja an u s Uibu
Inga  V aiteku n aite
Kadri Ä ä re m a a

G eo lo o g ia  
Aivo Lokotar 
Raul R einson  
O liv ia Till

G een iteh n o lo o g ia  
Liis A ndresen  
Jan Inno  
P eeter Ju hanson  
Liis Karo  
Karin Kask  
Liis Kivila 
Piret Kukk  
M artin  Kuljus 
M airi Kuris 
K uldar Kõiv 
M argus Leppik  
A nnely  Lorents  
M arko  Lõoke  
Ju lia  M a slo vskaja  
Katri N ü g an en  
M aris O jam ets  
S ve tlan a  O rlova  
Priit Paita  
R eet Raivet 
Eero R au d s ep p  
A n astass ia  R unina  
Liina Ränkel 
Birgit R ätsep
H elin R äägel -  cu m  la u d e  
M erli S aa re  
O tt S ch e le r

A nu Soln ik  
Elise Sonn  
Ju lia  S u horu tšenko  
M arilin  Sulg  
Siim  Suvi 
O lg a  Žilina  
H eid i Tam m
Kristi Tam m  -  cum  laude
Riin Tam m
H e le n a  Tekkel
Tanel Traks
N ata lja  Tšertova
H a n n a  Tulm in
H elen  U ibopu u
Piia U usen -  cum  laude
Vallo Varik -  cum  laude
A g n e Velthut
Eneli Õ is

K eskko n n ateh n o lo o g ia
Tanel E sperk  
Ja an u s Hallik  
M arin  H au g a s  
M arg it Jo hanson  
Eeva K auba  
M artti K irotaja  
H elen  Kivisild  
Kairi K ravets  
Tõnis Kärdi 
Piret Lang  
Triin L a p im a a  
Vallo  Lem m iksoo  
Triinu Lukk  
Triin Lääne  
M aris N õm m ik  
M arg u s Palolill 
Inge R ikaste  
A ndrus R ohejärv  
Katrin R osenva ld  
Liina S aa r  
Ž a n n a  S tep an o v a  
S a n d ra  Suviste  
H an n a  Talving  
Triin Tark  
Pille Tõnisson  
Triin Vall 
Priit Voolaid  
Eike Vunk  
M erike  Üts

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A )

B io loogia
Lairi B akhoff 
In g a  H iiesalu  
T eele  Jairus  
Villu Kasari 
Sirje Kivil 
Evelyn Kostabi 
A nn K raut 
M erit K reitsberg  
R andel K reitsberg  
Einar K ärg en b erg  
Aveli Kükit 
R auno Külavee  
A nni Küüsvek  
Liina Luure  
Tuul S arv
Laura S e d m a n  -  cum  laude  
Elin Sild  
A nu T iitsaar  
Kaire Tsaro  
Triin V esk im äe  
E ele  Õ u n ap u u  -  cum  laude  

G eo g raafia
Rain Elken  
Ju han  Jü riado  
Tiiu Kelviste  
Kadri Kiilu 
R aid o  Kutsar 
T iin a  Kuusik  
Pille Link  
Kristina Lokk  
R o m e t P õ ld m e  
Teivi Teder  
Liisi U ibo  
Vivian U ibo  
Kristel V ah er

G eo lo o g ia
Liisa Lang  
Liina Laum ets  
M a rja -L iisa  M eriste  
N ele  M uttik  
Kadri Rull 
Epp  Zirk

G een iteh n o lo o g ia  
Priit A d ler
Inna A fon ina -  cum  laude
Pavel A lekse jev
K ornee lia  A nton
A n n a Balikova -  cum  laude
A n n e -M a i Ilu m äe
M ari Jä rve  -  cum  laude
H eiko  Kase
O lg a  K ata rg ina
Kristi Kurg
M arg it L aan p e re
S irje  Lulla



17. juuni 2005 UNIVERSITAS TARTUENSIS 5

Eile anti diplomid sotsiaalteaduskonna lõpetajaile.
E R G I P R O M M IK

Haridusteaduskond
B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )

P E D A G O O G IK A  

Kasvatusteadused

Piret P eterson  
Kerli Piir 
M artin  Pook  
A nna-L iisa  Prangli 
Kristi Raud  
E g le  R eb a n e
E ne R eim ann  -  c u m  laude
Riin S a a rm ä e
M a a rja  S ad am
Aili S ara p ik
Kersti Tam m us
Priit Tom son
M erilin  Truusa
Liina Tserel
Liis U uskü la
M argus V arjak -  c u m  la u d e
H a n n a  V ih m a
Janeli Viil -  c u m  laude
Triinu V isnapuu
Taavi V õ s u m aa
Ja n n e  Üksti

Keskkonnatehnoloogia
K rista A likas  
M erli H ass  
M ariell Jõ esa lu  
M erit K allas  
A nu Kalle  
Kristjan K ruuda  
Kristel Kund  
Liis M arm o r  
K ätlyn M ets  
K atren M ägi 
Laura M äh ar 
Taisi O ja  
M o n ika  O lev  
Piret P eeterson  
P eep  Siim  
Kerly Talts  
A nn ika U ibopu u  
M o n ika  Välling

D IP L O M IÕ P E

Loodusteaduste  
õpetaja põhikoolis

Kristi A dosson  
Liisa-Lo tte  Aksli 
Anu A unap u  
G erli E de la  
M aiju  K erm e  
E gle Lellep  
E neken M etsa lu  
M ario  M ä eo ts  
Kairi M ö ller 
Tauno O jas aa r  
M a re  O ts  
A rle P u u sep p  
Tanel P ärn am ets  
Kadi R ätsepp  
Ene V eb erson

R e g i o n a a lp la n e e r im i n e  

K aire A ripm ann

A lar A in la -  c u m  laude  
Igor B ljahhin  
Karl B og d an o v  
T iina  L iim ets  
A rgo Lukner 
M artin  M e rim a a  
M art M o p p el 
Lehar O h a  
Ivo Pruul 
P aavo Pärn  
Tarm o R osenberg  
R om an  S a ra kva ša  
Risto S arv  
G rigori Savustjan  
Rain S irendi
E ndel S oolo  -  c u m  laude
A rvo Säilev
V ah ur Zad in
O lg a  Tarassova
N ata lia  Tš ironova
Airi Tullino
A ndo  Tuul
Priit Tuvike
Irina Vesi
N iina  V o ro p a jev a

Keemia 
N a d e ž d a  A lekse jeva  
O leg  G o lu b e v  
Laura H erm  -  cu m  laude  
J a a n a  Jü rg en s  
Eveli K ikas  
K senija  K isseljova  
Kairi K ivirand  
Liina Kruus  
A llan K ünnapas  
K onstantin  M a za lo v  
M a ria  M a tak o va  
M aris M ä eo ts a  
O liver Pulges  
K arita R audkivi

Õpetajakoolituse kutseaasta
A nas tass ia  A n d rian o va  
A nnika  Järvik  
M a rg e  L aan e  
K aire Lanno  
M a ret M arkson  
Piret M arkson  
M artin  N elis  
H e lle -M a i P ed as ts aa r  
M arg it R eintal 
Triin T am m ai

M A G IS T R IÕ P E  (4  +  2 )
S ig n e  A lam a  
Ja n a  Eensalu  
H e le n a  Faust 
H an d o  Hain  
M a arja  H au g a s  
H ela  H elp  
K aia K ala  
M o n ika  Karm in  
T a m b et Kikas  
K alle K ipper 
Anri Kivil 
Triin Kollist 
K aid a K oppel 
Külli K übar 
Lauri Laanisto  
Kadri L e e tm a a  
Dm itri L ubenets  
Liisa M e ts a m a a  
Kristina M ä em ets  
Katrin M ännik  
Liina N ag irn a ja  
M ari O jarand  
M a ric a -M a ris  Paju  
Siim  Pauklin  
M ario  P laas  
A rto  Pulk  
Piret P ungas  
Elar Põldvere  
H enn  P ärnam ets  
V aike R o o tsm aa  
R anno R ätsep  
Triinu S iibak  
Pirjo Spuul 
A lina S u m erin a  
Triin Suvi 
Siim  S õ b e r  
Eero Talts 
Karin Tam m  
Tanel Tam m  
A lar T eem u sk  
M o o n ik a T e p p o  
Kairit T ints  
A ntti Toom ing  
Evelyn U u e m a a  
Kristel Vabrit 
Ele V ah tm äe  
V lad im ir V im b erg  
Kai V iru m äe  
Kristjan Välk

Tavo R om ann  -  c u m  la u d e  
Lem m i S arv
D eniss S av tše n ko  -  cum  laude
M ari-L iis  Suits
E g le  T ed er
Kadri T ä h n as
Egon  Valk

Materjaliteadus  
Taavi A udova  
S em jo n  G a la jev  
Siim  H ö d e m a n n  
A n d res  Jü rg enso n  
Kairi K asem ets  
H elin a  K laassen  
M adis  P aa lo  
Jevgen i Š u lg a  
U rm o  V isk -  cum  laude  
S erg e i V lasso v

Keskkonnatehnoloogia
H edi H arz ia  
Pille H ee ro  
Veiko  H ein  
K erm o Jü rm ann  
Kevo Jü rm an n  
R iina Klais 
Veiko  K ärbla  
Evelin L inde  
Evelin O tsa  
Vallo  S aa r  
Irm a S o o ra n d  
Kairi Tänavsuu  
K alev U iga  
M a rika  U ustare  
D ian a  V aab  
K adri V ah er

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A )

Füüsika
M artin  K annel 
Silver Le inberg  
Siim  M iller 
M a rg u s  P ala

L iidia P o gore lova  
D eivid P ugal -  cum  la u d e  
M artti Tam m  
M artin  T im usk  
Kristi V a ld m ets

Keemia 
L em bit B ahm an  
Vitali G rozovski 
Karin K ipper 
A n d re  Koit
M arje  Lust -  cu m  laude  
A lgis M u ru m a a  
Valli Parts  
Eveli Pärlin 
M airi Raju  
S ven R etkov
Pavel S tarkov -  cum  laude  
M o n ika  T am m  
Lauri Tõntson -  c u m  la u d e  
A ndrus V iha lem

Materjaliteadus  
Kristjan Jurss  
M artin  Jä rvekü lg  
M arg u s Kodu  
D ian a  Kohv 
R ain er Pärna  
Kairit S aa rep u u

Infotehnoloogia  
Raivo A lla
A lek sa n d r B o g d a n o v  
Lidia Feklis tova  
Indrek Jaal 
Kristo Kõiv 
Kauri K ägo  
K aja Liiv 
A lekse i M a h h o v  
Kristo N ikko lo  
A nton Ragni 
K urm o R o o sim äe  
M a rg u s  Rosin  
A lek sa n d r S avihhin  
Tanel Tetlov  
A le k s a n d e r Tõnn isson  
H an n e s  V ah er  
A lek sa n d r Vaskin

Keskkonnatehnoloogia  
H elen  H ein ta lu  
A ve K odar 
Katrin Lasberg  
M eelis  M ark  
K aire N o o d la  
R eet S arn ik  
M arili Sits  
M a rleen  T a re m a a  
A n n ika  V eske

D IP L O M IÕ P E  (3  A )  

Infotehnoloogia
Lauri A nton  
M erike  Hein  
Lauri Ju h ka m so o  
Alari K ruusm aa  
Priit P ihlak  
A n d res  Piirsalu  
Priit R itslaid  
Kristjan S av iau k  
R ain er T ikk  
Raidi Õ is  

Füüsikaline infotehnoloogia 
M aks im  B oriskin

D IP L O M IÕ P E  (4  A )

Loodusteaduste  
õpetaja põhikoolis

A lek sa n d r B orissov  
Viivi Jä rve  
T a tjan a  K isljakova  
Irina K ossenko  
O lg a  Leontjeva  
E g le  Loid  
A ivar Luist

Karin N u rm e  
M a rg e  Raig  
A n d ra  S in im ets  
Ja n e k  Zavatski

A V A T U D  Ü L IK O O L

Loodusteaduste  
õpetaja põhikoolis

H eid i H agg i 
Liina K as em e tsa  
J a n e  K rasiln ikova  
Katrin Lõhm us  
Ester O jav ee  
Ester S im s  
H u rm a Toru

Õ P E T A J A K O O L IT U S E  
_____________ K U T S E A A S T A _________
Sixten  H innov  
R ihet Lu ikm äe  
J a a n a  Tam m iku-Tau l 
Erkki Tem pel 
A n d ero  V aarik  
R ee m o  Voltri

M A G IS T R IÕ P E  (4  +  2 )  

Füüsika
Ilm ar A nsko  
A are F loren  
Kristjan K annike  
Joel K uusk  
Irina K ärkkänen  
S ven Lan g e  
Lauri Ju han  Liivam ägi 
Silver Lätt 
S a n d e r M irm e  
H eija  Pärtel 
Raul R am m u la  
M arko  Zirk  
Elm o T e m p el 
T h e a  To o m la  
Ja n e k  Uin  
Fred Valk  
M artin  V ilb aste  
A nu Õ m b lu s

Keemia
A lekse i B redihhin  
G e a  Jü rm ann  
Indrek Kivi 
M artin  Kutsar 
A gnes Kütt 
M arg it Laja  
S ig n e  Leito  
M arko  Lätt 
N ikita  O skolkov  
Liina P erm ann  
A nu P loom  
Im bi Rauk  
H an n e s  S im uste  
Lauri Toom  
G ary  U rb  
S ig n e  V ah ur 
S an ta  Veikšina  
K ristina V irro

Keskkonnatehnoloogia
Aivi A o la id  
Ja n a  B u d ašo va

Molekulaartehnoloogia  
Ind rek  Tulp

M A G IS T R IÕ P E  (3  +  2 )  

Infotehnoloogia
M a rg u s  Jä g e r  
K au p o  K o m s aare  
K ristjan Piir 
H enri R oosto ja  
L aas  Toom

Kultuuriväärtuste säilitam ine
R en e Levoll

Füüsikaõpetaja
J e k a te rin a  B o bko va  
Siim  O ks

Liina A an  
Eve Jaakso n  
E pp Kaseküli 
Kaidi K enkm an n  
Kristi K ivisaar 
R ee lika  Lend  
Lii Liivak  
J a n e  L ind pere  
Karin Pallum  
Liana P eegel 
A nu Peiel 
A g n e Polli 
Elen P õ ld m e  
Kristel S e ile r 
Kadi S o lm an  
A nnika  Toivi 
Kristi Vals  
Tuuli V ikat 
Pille V illem s  
Evelin H ein

IN IM E S E Õ P E T U S  

Õpetajakoolitus  
K aire V älb

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A )

Haridusteadus
(hum anitaarained)

Evelin Lahesoo  
K aija-L iis  Lehtm a  
U lla K am p  
K aia Kõivistik  
G elia  Kütt 
M o n ika  O jakivi 
Pille Tarto  
T iin a  T irgo  
Ja a n ik a  Tuisk

Haridusteadus  
(loodusteaduslikud ained)

Liis A lver 
H ele  Eerik  
K aire K aaver 
Kristi K asearu  
Kersti Kont 
M arg it Kukk
Karin L a an sa lu -V esk io ja
Virgi P laks
Raili R em m el
R aine R em m elg
Erje Soo
Birgit S in im ets
Triin V e e re m a a

M A G IS T R IÕ P E

Pedagoogika
(teadusm agister)

M aret O lo  
K rista U ibu

Koolikorraldus
(kutsem agister)

Laine A luo ja  
M a rika  Ivandi 
Kai Kens  
Tiiu Leibur 
A n a  V a ld m a n n  
Tiiu V en del

E R IP E D A G O O G IK A  

Eripedagoogika  
(5 a bakalaureuseõpe)

M erili L em m ats  
Lag le  Prei 
M aria  Pärdi 
H ele n  S a a re o ja  
A n n a-L iisa  S utt 
Eija S õ u k an d

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )  

Füsioteraapia
M artin  E pner  
L aura F e ld b ac h  
J e le n a  K alin ina  
R asm us K erge  
M arit Kull 
K adri Kõverik 
P ee te r K üm m el 
Kairi Look  
A n n a-L iisa  Parm  
M erit R ossner 
H elis S ch asm in  
Tarm o S ch m id t 
Vitali S ladkov  
Ilja Š itm an  
V iv ika Tapp  
Liina To lm off 

Liikumis- ja sporditeadused  
Enno A as  
Kristjan A nd resso n  
M aris Erlang  
In g a  H a llikm a  
H elari K aljuste

Eripedagoogika  
(3 a bakalaureuseõpe)

A ive A llilender  
M a rika  H o m m ik  
Mairi Kekki 
R eig o  K ärner  
Liina M iid la  
Kadri O rro  
H iie Paas  
M aris P ah ka  
M a ret Pajuste  
Raili R ahuo ja  
H elen  Rõivas  
Tuuli S ikk

Eripedagoogika
(teadusm agister)

Tiit Leem ets  
M e elika  M a ila

Õ P E T A J A T E  S E M IN A R  
D IP L O M IÕ P E  (4  A )  

Klassiõpetaja
Kadri K eskkü la  
N a ta lja  Loon a  
Ingrid O hno  
Liina R ein tam  
R iina Tartu  
Aim i T ran km ann

Muusikaõpetaja  
Eveliin Ö övel

A V A T U D  Ü L IK O O L  
B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A )

Haridusteadus  
(loodusteaduslikud ained)

M arit B achhaus  
K aja  Linde  
M airi Valtin  
T iia  V iilu

Bakalaureuseõpe (4 a) 
P ed a g o o g ik a

Kasvatusteadused
Luule A rras  
Viive O llo -B la key  
R eet V a lg m a  
Ü lle Viksi 
Lia Õ ispuu  
M aret M än n ik

M A G IS T R IÕ P E

Koolikorraldus
(kutsemagister)

Ulvi Kruus  
E lm a K ünnapas  
H eli N o o r  
A n n e R aam  
A le S p ren k

E R IP E D A G O O G IK A

Eripedagoogika  
(5 a bakalaureus)

Kersti Ju u rm a  
Liina Kask  
lvi O bzin is  
R aja  P una  
A g la id a  S ak k  
M eeli U ib o m äg i

Õ P E T A J A T E  S E M IN A R  

Klassiõpetaja (4 a diplom iõpe)
Ave Kiri kai

Klassiõpetaja  
(5 a bakalaureuse- ja m agistri

õppe integreeritud õpe)

A lo K ivim äe  
Ju lia  K ljukina
A n g e lika  Kull +  õ p e ta jako o litu s
M a ia  Looskari +  õpeta jako o litu s
Evelin Lätt
M arg o  M artin
M iko la  M isjuk
Pirjo Peterson
Katrin Porm eister
Villu P ruu lm ann
Elina Pähn
A hto  R aska
H e le n  Reino
Je k a te rin a  Zvereva
Kalle Täht
M a rg u s U deküll
Kersti V ah ur
Evelin V ilkm ann +  õpetajakoolitus  
M a ia  Võsu +  õ p e ta ja ko o litu s  
N iklas W in th er-Je n sen

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A )

Füsioteraapia
Aliis A llas  
Elge A m b o s

F ü ü s ik a -
k e e m ia t e a d u s k o n d

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )

F ü ü s ik a

A n n e  K ana  
Pille La ine  
M arliis  M ark  
Elina M ü ü rsep p  
K rista P rušinskaja

Kehakultuuriteaduskond
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Matemaatika-
informaatikateaduskond

Kaiu H allik
Siiri H ein aru
Katrin Jo ass o o n e
M ari-L iis  Jäd a l
Liise Kiidron
A nn ika  Koovit
Liis Lam son
Liis Laurson
A ve Leh esm ets
K adri N o o rv e e  -  cum  laude
Kerli Pant
M o n ika  Pavljutšok
Iris R ah a se p p
H eilika  R õõs
Tuuli S aa r
Kadri S oosalu
A n as tass ia  Š ip ilova
J a a n a  Torp
Katri Usai
M ari-L iis  Ö ö p ik  -  cu m  la u d e  

K ehaline  kasvatus ja  sport
Priit Allikivi 
M arko  Ani 
M arju  A sarov  
M aks im  B utshenko v  
J e ka te rin a  D um an  
Innar H annu s  
Siim  H an s m an n  
Brit In g erm an n  
Liis Jo h an so n  
A nts Järv  
Liis K aibald  
K aarel K allas  
Katrin K aruauk  
J a a n a  Kirs 
H eig o  K laos  
Anti K ustassoo  
Laura Kärson  
Elliko K ünnapuu  
K rista Lukner 
M arko  M ett 
Lauri Niilisk  
O lav  N irk  
K adri N u rm e  
G erli O drusk  
H asso  P aap  
J e ka te rin a  Patjuk  
G e rt Prants  
N e le  R attas  
Ester Rosin  
Raul R äm son  
M ark  S erm at 
Kaili S irge  
Silver T am m  
Liina U ibopu u  
Vitali V orob jov

ÕPETAJAKO O LITU SE KU T SEAA ST A

H ele n  A usta

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A ) 

E ttevõ ttem ajand us
A n d res  A gan
A rt A nd resso n
K alle Aron
Ju lia  B elja jeva
A n as tass ia  G a rae va
E lm ira G e b e n o v a
S igrid  H an ko v
T im o  J a as ka
M a a rja  Ja lasto
Kert Kalju la
Kairi Karis
Sven K uklane
K aisa Kure
K ristina Kuut
Kristjan L a a n e m a a
U ku L e m b er -  cum  laude
Ž a n n a  M e ltser
M a arik a  M erirand
M a g o m e d  M u rtu za liev
N ata lja  O m eltšen ko
K atre Paavo
Priit Puskar
Je v g e n ia  R onen son
M eelis  Rull
K aren R ätsep
H elen  S aa g
Liisi S ep p
Indrek S ep p o
R ee lika  S iin m aa
H e le n a  Siirus
Evelin S o id la  -  cum  la u d e
K ert S oo
K alle S õ b e r
S tan is lav Z a m ah h in
A n d res  T a m b ek
Tanel T a rk m e es
O lg a  Tšetverikova
T a m b et Türk
Ü llar Unt
E ne V ab am e ts
K ärt Vanavesk i
Katrin V es k im äe
M arko  V iid ing
Piret Õ u n ap u u

R ahvam ajandus

K adri M e es ak  
Irina P etrashenko  
M art R aukas  
Kätrin V ilkm ann  
M ari V isnap  
Kadri Vo im ann

D IP L O M IÕ P E

Treen in g u õ p etu s  ja  
sp o rd iju h tim in e

Irina B elo usso va  
N o rb ert H urt 
Triin Kriivason  
V alen tin a  Za itse va  
Priit Viks

M A G IS T R IÕ P E  (4  +  2  A )

L iikum is- ja  sp o rd itead u sed
M arit Arvi 
Tuuli B ürkland  
Kadri Jo ost 
Kati K ruusaauk  
M ari-L iis  Luuk  
Kadri Parts  
Laivi Toots  
M adli Toots

A V A T U D  Ü L IK O O L  
B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )  

Liikum is- ja  sp o rd itead u sed
M a re t A rge
M a rika  A rro  -  c u m  la u d e
A ina  Eriksoo
Eduard  Iganus
M e id a  Karm
Ain K arutoom
A nts Kiisa
T o o m as K laarm an n
M a rg e  Koort
A ndi K õrva
E g le  Kõrvas
M arg u s Külm
L e m b e  Laas
E ero M etsvahi
A n n e-M arii N urs
A n n e-L y  P ihlak
K atre Pind
Dm itri S erg e jev
Ü lle Tam m
H are  Unt
Tiiu  Õ u n ap

D IP L O M IÕ P E

Treen in g u õ p etu s  ja  
sp o rd iju h tim in e

H elen  Leppik  
Katrin Liivaru  
K adri Parts  
Jüri Peterson  
Tarm o Rüütli

A n n a  A fan as jeva  
Ja n ik a  A llo ja  -  cum  lau d e  
Indrek  Essenson  
Kristi F ischer 
Liisi Jo osing  
Kaili Järv  
M irjam  Järv is te  
L en n art K aarn a  
Kristel K adak  
M a rg e  K iiskm ann  
A n a Kivesti 
Karin Koval
Kerly Krillo -  cu m  lau d e
R auno  Kuus
Kerlin Ledis
T iin a-L iin a  L e p as ep p
T iina  Liblik
M ari Lum e
A lina O va n es so va
Ingrid  Palm
M ä rt Parker
P iret Parm i
R iina R ae
In d rek  R oosta lu
Tan ja  S ch am a n
A n n a  S em iko va
P eeter S tam b erg
S irle  Sälik
S ilver Tam m
M erilin  Toobal
Ju lia  Trunova
Triin T õrvand
Kristel U ibu

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3 A )

M ajan d u stead u s
Kadri A drat 
M arg it A rm u an d  
N ele  Arro  
G leb  D om nin  
M artin  G o ld b e rg  
Piret H irvo ja  -  cum  laude  
Allan H ünerson  
R ee lika  Irs 
Rain Ja ak so o  
Eva K aarlõ p p  
A lekse i K adõrko  
M ä rt K asak

Aulasse diplomite järele.

M a ila  K eerus  
Erki Kert 
A nnaliis  Kilk 
O sk ar Kilk 
Kristi Kiri 
Evelin Kont 
K asp ar Koov  
S im m o  K ruustük  
Tuuli Kurvits  
M a rek  L a an b e k  
Riti Leppik  
J o n n a  Lerm an  
Elina L illm aa
R ag n ar Loova -  cu m  laude
T a tjan a  Luštšik
A n n ika  O lbrei
R ain er O lt
L iina Puksa
Kristi P üüm ann
K aie R eilson
Kristiina R em m el
M a rg e  Rips
A ndro  Roos
Liis R oosaar
M ari-L iis  S am m u l
Allan T ed er
Liis T im m u s k  -  cu m  laude  
K ristina Tom s  
Taavi Tom son  
K arina Tsõss  
H e le n a  V a ld m a a  
Kristjan V ilosius  
M erlin  Välja

A V A T U D  Ü L IK O O L  
D IP L O M IÕ P E  

Ä riju h tim in e
Irina A ab  
Siiri A n d erso n  
Ü llar Aun  
T iina  B eld sinsky  
M a d is  E instein  
R aino Erlich  
Ü lle G reen  
Laili H ein  
K aie H e in leh t 
Evelyn H into  
T o o m as H irve  
R ita Illak 
Karel Ja an s o n  
A ire Jõ e lo o  
K aid o  K aljulaid  
Terje  K asesa lu  
M arko  Kõiv 
O ve Kranich  
Kersti Kurri 
T iina  Kütt 
A nu Kuusik  
K alle Kuusik  
Triin L ään e  
Taavi Laeks  
K alm er Lain 
U lvar Liira 
S irje  Likk 
Sirje  Luther 
A lar M aiste  
A n n e ly  M artin  
M arg it M eerits  
Silver M e ikar  
Kristel M ägi 
Ahti N igol 
Liis N igu  
Im re N oork ikas  
T atjan a  O jav ee  
M a rve  Paju  
Kaili Parts  
M a a rik a  Parv  
A n n e P erte lson  
Katrin P obbo l 
J a n e k  Pohla  
Sirle  R eb a n e  
In g a  Riik 
M a rek  S aa r  
N ele  S e lg e  
A ndrus S ep p  
M o rten  S iid a  
H alje  S iim on  
Kersti S iitas  
S ig n e  Sild

V A R J E  S O O T A K

R ee lika  Tam m  
V ero n ika  Tasso  
A lar Teras  
Silva T ig a n e  
H eik i Tohver 
T ea Tom ingas  
K aja T reu fe ld t 
M a rek  Viilol 
A in ika Ö ö p ik  
Õ n n e  Õ u e m a a

A V A T U D  Ü L IK O O L
M A G IS T R IÕ P E

M ajan d u stead u s  (3 + 2 )
A strit A a s m a  
Eve A rras
M ari-A nn  B ank ier -  c um  laude
A lek sa n d r G orškov
M arion  H ein
Ere H indreus
Triin A n e tte  K aasik
Kaidi Kask
A lek sa n d r Lavrentjev  
Kristi Le ibur 
R aig o  Lille 
Kerstin Loss 
M ari O jaso o  
J a n n e  P rüm m el 
Krisi P ungas  
K aia  R and  
Sirje  R eib erg  
Ju lia  Sm oli 
G erry  Sulp  
D ian a  T im o šo va  
T atjan a  Trifonova  
M a rek  Vah ing  
Im re Visse

E ttevõtluse ja  
te h n o lo o g ia  ju h tim in e  (3 + 2 )

Taavi E inaste  
Erki H endrikson  
Ja n ik a  Jü rm an  
Ind rek  Kask  
M erike  Leeg o  
M aksim  M õttus  
M ikk Putk  
M a ia  S o kk  
A lekse i Šalaš insk i 
Tiit Ta lpsep

Ä rijuh tim ine
M a re t A h o n e n  
A nne H e in m a a  
H eld u r H e in soo  
A lar llbis 
A nu Jü rg en so n  
Vallo  Jürisoo  
Avo K aasik  
H arvey  K alm us  
V irve Korjus  
K erry Kütt 
K rista Leh tsaar  
M a rg o  Liik 
Evelin M a g n u s  
Ingrid  M a iste  
H eli M ö ld er  
Lilian N iitsoo  
H eik i N u rm e o ts  
Tiit P iirim äe  
M a rg u s P leksner 
M arko  Pool 
R ain er R am jalg  
Kadri R a ttas ep p  
M all R eier 
M a rg u s R eim ann  
A n d res  S au te r  
M o n ika  S en kel 
Kalle S ep p  
Liina Sild  
U rm as S uk les  
Viivi Ta m m a r  
M erike  Varik  
S ig n e  V õ s o b erg -P a s tik

M ajan d u s tead u s  (4 + 2 )  
Ja an  A ps  
R aigo  Ernits  
R asm us K attai 
A n d res  Kuusik  
M a rg e  S e p p o  
K rister Tam m

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )

M atem aatika
A go A lbert 
V ik to ria  D ep u ta t 
G erth  H allop  
Kadri Jaan so n  
M arje  Jo hanson  
Erli Kontkar 
J a n e  Liivak 
E va-M ari Luts 
S ve tlan a  M o isse jeva  
K atre P aabo
M e rg e  P alm iste +  õ p e ta ja k o o 

litus
Pille P en jam  -  cum  la u d e  +  e e s 

ti ja  s o o m e-u g ri k e e le tea d u s  -  
c u m  laude  

Vaiki R an d a la  
K aie Ruul
Indrek  Zo lk  -  c um  laude  
Karolin T ikerpuu  
Ethel Vaaks  
Triinu Viilup

In fo rm aatika
A lek sa n d r A leksandrov  
O leg  B atrašev  
D an B o g d a n o v  
Juri G avšin  
A lexan d re  G reb e n n ik  
A rina G u sseva  
Ja an u s  H an sen  
Kadri H en d la  
K aarel Jo a la  
M arko  J õ em e ts  
Evgueni K abanov  
Liina K a m m - c um  laude  
M ai-L iis  Karring  
Taavet K ikas  
Lauri K im m el 
Kristiina Kurg 
Jarno  Raid  
M a rt R an d a la  
Jüri R eim and  
A ndrus R osm an  
Veiko S am m e lse lg  
Piret S arv  +  m a tem a atilin e  

sta tis tika  (3 a)
K aisa Sein
M a rt S õ m e rm a a  -  c u m  laude  
S erg e i Š itov  
Katrin Taliaru  
Triinu Tasa  
K onstantin  Tretjakov  
Katrin T sepe lina  
N a d e ž d a  V e lik a n o v a +  õ p e ta ja 

koolitus  
M atem aatilin e  s ta tis tika  

P iia -P iret Eom ois  
A nu Iher
A nts K aasik -  cum  laude
Raivo Kolde
A ve Kroon
M a rin a  L jub im ova
M arin  R an d o ja
Kerli Säks
Taavi Tam kivi

M A G IS T R IÕ P E  (4  +  2 )  

M atem aatika
Evelin Avi
Evely L e e tm a +  õpeta jako o litu s  
H an n e s  Lepp
Julia Polikarpus +  õpetajakoolitus  
N ikita  Saln ikov-Tarnovski 
Ester S ara l +  õ p e ta jako o litu s  
Lauri Tart
H eli Tuopi +  õ p e ta jako o litu s  
T iina  T õ kke  +  õ p e ta jako o litu s

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A ) 

A jak irjandu s
M adis  A es m a  
T iina  A nsip  
K ajar K ase
E neken  L a asm e +  av alikku s

suhted  ja  tea b ek o rra ld u s  
In g a  Lill 
Karin Palo  
M o n ic a  Raud  
H eiki R aud la
D eniss R utše ikov -  cum  laude
A n n a  Katri S ip ilä
M eelis  Süld
M adli Z obe l
T im o  Teder
Kai V äärtn õ u

A valikkussuhted  ja  
teab eko rra ld u s

Piret Kull 
K ristina Kurm  
Kristi Kuusik 
A n n ikky  Lam p

In fo rm aatika
Jüri H arju  
Ja an u s  J a e g e r  
K aspar Loog  
Veljo  O tsason  
N ata lia  Tom assova

M atem aatilin e  s ta tis tika
Liile Jõg i +  õ p e ta jako o litu s  
M irjam  Vallas

R akendussta tis tika
(ku tsem ag is ter)

Aivi T h e m as
F inan ts- ja  

k in d lu s tu sm atem aatika  
(ku tsem ag is ter)

Kati H o o p  
Triin Kiisa  
Keit M usting

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A ) 

M atem aatika
Karin Kivi 
A g n es sa  Kroon  
Esta K ägo  
Lem bit V a lg m a

In fo rm aatika  
A nton K arputk in  -  cum  laude  
Siim  Karus -  cum  laude  
M a ig a  Kolk 
Keio K raan er 
Tanel K äär 
Erkki L aan eo ks  
T o o m as Laasik  
M ikk Lauringson  
K rista Liin 
R iina Lind 
A n d res  Luuk  
Kristel M ad is te  
M artin  Pettai -  cum  laude  
Im re Pühvel 
Kadri R eim ann  
Katrin Toe  
Lauri Tulm in  
Ja n n o  V e id em an n

M atem aatilin e  s ta tis tika
Karin A n g e  
Triin B eljaev  
J e le n a  Frolova  
M arit Jü risaar 
H elle  Kilgi -  cum  laude  
A ve Kurss 
Brit Ta fenau

In fo teh n o lo o g ia
A lekse i B o g d a n o v  
H an n e s  L eh em ets  
Kerli Rungi

D IP L O M IÕ P E

R akendus in fo rm aatika
Karel Kravik

In fo teh n o lo o g ia
Dm itri A fanasjev  
Jevgen i Kalb in  
Erki M õ isa  
R iina S o g g a r  
N ata lja  Š te inm iller

Õ P E T A J A K O O L IT U S E  
_____________K U T S E A A S T A
A nne Hiir 
Piret H ordo  
A nu Roos  
Kaire Ruul

M A G IS T R IÕ P E  (3  +  2 )  

M atem aatilin e  s ta tis tika  
R ait Ress

M ervi Lill 
Ege L illem äe  
Eli Lilles  
Einar Linn
M o n a-L iisa  Louh iso la  
Liina Luka  
Laim i Länkur  
M in n a Piilehto  
Kadri Põldaru  
M aigi R a u d m äe  
Ave R einson  
M erilin  S e e p te r  
Ingrid Tago  
M arko  U ibu  
T iina  U rm

A valik  haldus
Liia A tna  
Erki Eek  
Erki H e in saa r  
E ge Jaan so  
J a n n o -J a k o  Ja ek  
K aspar K app  
Erkki Karo  
T o o m as Kask

Majandusteaduskond

Sotsiaalteaduskond
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Leini Jü risaar  
Karin K aa re m ä e  
M aris K alda  
Kätlin Kiisk 
Ülle Kuus  
B rig ita  L a an e la  
A nu M arie  Lend la  
M a rika  Liiv 
M erle  L u g e n b e rg  
Viiv ika M ets te  
Sülvi M ö ld er  
M ariann  M ü llerstein  
M a ria  Pitk 
Kristlin Põbo  
H eli R a id m a  
M erike  R ästas  
Ilo na S ko rn jakova  
Terje Sosi 
Kristi Ta llerm o  
D a ja n a  T iitsaar  
Kadri Toots  
M a arja  Troon  
Katrin V irkus  
A nne Vokk

Ä rijuh tim ine  
P ille -R iina A ad a m so o  
Eidi A id la  
lvi A ltm äe  
H elle  A rno  
R iina A spre

Ja n e  Engel 
Ü lle K aljum äe  
M a re  Karu  
Aivo K o d asm a  
Sirle K o d asm a  
J a n a  Lem m iksoo  
L e m b e  Lem m iksoo  
R aina Liiv 
Pille Muliin  
Ü lle N au  
Sirli O ld e  
D ian a  P au lberg  
Tarvo P eensa lu  
K aie Pärn  
Evelin P ärna  
U rm e R aad ik  
Siiri R oots  
U rve Roots  
Aili S aarts  
R iina Saks  
A ndrus S alundi 
A n g e lika  Sild  
G ert Silkin  
Esta Tam m  
E ve-M a i Telve  
R eet Tenn isb erg  
K ristina T im oštšenko  
Riho T ipp  
M arje  Verbo  
A n n e V iin apuu  
Katri Õ ispuu

Narva kolledž

Elari K ivisoo -  cu m  laude
Je le n a  K ü rsa -S id h arth an
Ja a n a  Lillem ägi
Erik M arksoo
Liina M auring
K ristina M u h h in a
M arg it M õtus
Külvi N oor
M arit O lesk
Riinu Pall
M arko  Palo
Kersti Peterson
Erik P laan
Sven Polt
H an n e s  Prits
Veiko  Roos
Riin Savi
M ari S oon
Brit Tom ingas
Triin To o n p ere
U rsu la Tubli +  so ts iaaltöö
Liisa Vask

Psü hho loog ia
Alo A lunurm  
Tom  S am uli Apell 
A n d ry  Arro  
O lg a  Birulja  
M erle  E lle rm äe  
Airis E rm e  
M arlen  Herik  
M irle Jä rveran d  
M ari-L iis  K ald o ja  
M argus K anarik  
Liisa Kiik 
Ruth K ind lam  
Kairi Kivisik  
K ristiina Kom pus  
N ele  K uldkepp  
M aali Käbin  
Kristi Luts 
C aro lin a  M urd  
Triinu N iiberg  
Berit Niin
Kati M a rja a n a  P aa n an en
M ari P arm as
Rita C am illa  R autesalo
Ja an  S aa r
H endrik  S aa re
Kelly Tsilke
Triin Tõnsing
Kristi U dras
Triin Uist
Liis V ah tra
V oote le  Veldre
Tanel Viilol
Ave Vilu
Ingrid Voog la id
H e lin a  V o o g n e
Liisi Voosalu

P olito loogia
Siim  A u sm ees  
M ä rt H iie tam m  
Liis J e m m e r  
Vah ur Koorits  
A ndres K orberg  
Eveli K uklane  
Lauri L ip p m aa  
M artti Lutsar 
Lauri M atsulevitš  
L ind a M itskevitsh  
A lvar N õ u akas  
N e le -M a rit O ras  
R ag n ar Siil 
Ju uso  S ten fors  
R iina Tallo  
Iti V an akü la  
T h o r-S te n  V ertm ann  

S em iootika  ja ku ltu ro loog ia
O tt H ein ap u u  
K atre Kikas
D a n ic a  Kubi +  inglise keel ja  

kirjandus  
Laura Kuusk  
Paul K ü lm o ja  
H elin a  Linder 
Ellu M a ar
M artin  O ja  +  kirjandus ja  rahva

luule  
Piret P rääts  
M a a rja  Põld  
T iina Põllu  
M artin  Rünk  
Anti S aa r  
Lill S arv  
M o n ika  Tasa  
M erle  V isak

S o ts iaa ltö ö
Inna  B ahlinova  
Ellen H ansen  
H elen  Jõks  
Kristi Kallas  
K aisa Kuiv 
Silja K u lag ina  
Kati K äpp
E va-L iisa Luham ets  
H elve  M aripuu  
M arg o t M ust 
M a arik a  M ännik  
O lg a  P opova  
Taive P ärn m äe  
Kätlin R aud

H e le n a  R oop  
U rm as Rootsi 
K aisa Treier 
E lena  V lasova

S o ts io lo o g ia
A gnes K alde  
Ja an ika  K ingum ets  
Eva L ippur 
Liis Luuri 
Evelin Pullerits  
M arion  R au d s ep p  
M erle  R oosio ja  
Kairi Talves  
Irja Toots  
Kristina Tubli

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A )  

A jak irjan d u s  ja  suhtekorra ldus
Liis A u väärt
Piret Ehren preis
Siim  Einfe ldt
Tuuli H ärson
Piret K aevats
Laur K anger
P ee ter K uim et
D a g m a r Lam p
Anneli Lepp
Taavi L inn am äe
Kristi M ärk
M a rtin a  Niin
M arko  Paloveer
Kristiina P ennar
A nas tass ia  P opova
R ee lika  R aa m at -  cu m  la u d e
Piret R eiljan
M ärt R oosn a
Sigrid  S õeru nurk
Kadri Talva
Liis Talvist
Lauri Tankler
U ko Urb
M a rg e  V e lb au m
Karin V en e
M erit V ä lb a

P sü hho loog ia  
A n d res  K aera  
Liisi Kööts -  cu m  laude  
E lena  M iro nova  
Ja n ik a  N o o rm ets  
Liisa R andviir 
Ind rek S arjas  
Kaili Trossm ann

R iig iteadused  
Pilvi H äm älä in en  
M aris L in d m äe +  a jak irjandu s ja

su hteko rra ldus  
Katrin Paju la  
M arje  Pihlak  
Katriin Raie lo  
M ari-L iis  Sibul 
M a a rja  S illaste  
Priit S im son  
Liisa-R iin S ta ld e  
Laidi S urva

S em iootika  ja  ku ltu ro loog ia  
M adis  Kivisild  
Tiit K uuskm äe  
Leenu N igu - cum  laude  
Tiit P aab o  
R an d y Peiker 
Tanel Pern  
Priit P õh ja la  
S v e n -H a n n e s  V ab ar  
M adis  V esk im eis ter  
K atre Väli

S o ts io lo o g ia , so ts iaa ltö ö  ja  
sots iaa lp o liitika

M ai B eilm ann  
O lg a  H ram tso va  
A nn ika  Ja lak  
G erli Külvet 
Ja n e  M änn is te  
K ris te rT ü llin e n  
Kristi V iira

___________ M A G IS T R IÕ P E __________

A jak irjandu s
lllari Lään

A valik  haldus ja  
so ts iaa lp o liitika

R inga R aud la
A valikkussuhted  ja te a b e k o r

ra ld us (ku tsem ag is ter)
Priit Põiklik

M eed ia  ja kom m u nikats ioo n
M erike K aun issaare  
Katrin O ja  
Katrin Rahu  
A n d ra  S iib ak  
H eli S õ b e r

P olito loog ia
Astrid K annel 
Ene Kuusk

P sü hho loog ia
M aiken  Jaan isk  
Kristjan Kask  
R en e M õttus

M erle  N u rm o ja  
Kätlin Peets  
A ire R aid vee  
A stra Schults

R aken d u sp sü h h o lo o g ia
(ku tsem ag is ter)

V aike Kum ari 
Inger Polt

S o ts io lo o g ia
M arit A as

S o ts iaa ltö ö
M ervi R od im a

A V A T U D  Ü L IK O O L  
D IP L O M IÕ P E  

P sü hho loog ia
V ero n ika  A llas  
M a rt Laisk  
B rit-C arm en  N orlan  
M a a rik a  S ara p u u

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (3  A )

A jak irjan d u s  ja  suh tekorra ldus
A nneli A ab  
A et H ärm a o rg  
R ag n e Jõ eran d  
Katrin K aljulaid  
P ee te r Karask  
S ig n e  K aurson  
A lge  Lech tm ets  
Liina Lepik  
G erli N urk  
H elen  Silts  
M art S oon ik  
Külli S uurevä lja  
K ristiina Tagel

Türi kolledž
P Ä E V A Õ P E

K eskkonnateadus
G rete  A ru m äe  
H elen  Edasi 
V eiko  Eskla  
Liina H einsalu  
Kadri H änni 
U rm as Karu  
P eeter Kass  
Heili Kiik 
Tõnis K undla  
N ella  Kurg 
H ele -R iin  Kutsar 
M o n ika  Lepasson  
Liisa Liivam ägi 
Riho M iloserdov  
M arg it Pokrovski

_____________ P Ä E V A Õ P E ___________

S o ts iaa ltö ö
Kati A asov  
Kati A rak  
M a arja  A kerm ann  
A nu B ester 
Kristi G ran t 
Lene H irvela  
V ik tooria  H rab ro va  
Triin K am pus  
Liina K otsalainen  
Katrin Kraani 
K ristiina Lont 
M erlin  M artinson  
A iri-A nu M ugur 
Triin M üür -  cum  laude  
D elia  N arusk  
M aiby  O ru m ets  
K atre R oosvald  
Liina Tenno  
Kristi Õ u n a p  

Turism i- ja  ho te llie ttevõ tlus
Je le n a  Anikin  
Kristi A nkru  
Je le n a  H rapko  
R ee lika  Jukk  
Tõiv Jõul 
Kelli K em po  
R an d o  K än g sep p  
Kärt Lepiku
Piret M ust -  cum  laude  
H elin a  O ja  
Kelly O tsm an  
M arg it P eedu  
Kristi Pross  
Kristi R aid la  
H e le n a  R eb a n e  
Inna  T im o fe je va  
Eve Toom salu  
K aie Tropp  
A ili-K adri V ag a  
Katrin V iljaste

Ä riju h tim in e
T a tjan a  G ribova  
J o o n as  Jo ost

V iv ika Veski
P sü hho loog ia

A d a A lliksoo  
P ille-R iin K aare  
A nneli K om pus  
E pp  L au g as te  
Ü lle Vald re-L illo  
Ivar V inkel

R iig itead u sed  
Riho R õ n g e lep

B A K A L A U R E U S E Õ P E  (4  A )

A valikkussuhted  ja  
te ab eko rra ld u s

U rm as R osen b erg
S o ts iaa ltö ö

H e le -M a ll K ink  
M a a rik a  Loodus  
Külli M ä e  
Ene M ä n d la  
K rista S ch ö n b erg

S o ts io lo o g ia  
Sirje O rgel

M A G IS T R IÕ P E

A valikkussuhted  ja  te a b e 
korra ldus (ku tsem ag is ter)

H eli R aam ets  
T iin a  S am arü ü te l 

M eed ia  ja  ko m m u nikats ioo n  
M ariliis V ah e

S o ts iaa ltö ö
Katti La ino ja  
K arina Lõhm us

S iret Prins 
Karin R adiko  
S ven S ilb aum  
M a a rik a  S illaste  
T iina  Tubli 
Siim  Vahur 
Elar Vulla

A V A T U D  Ü L IK O O L

K eskkonnateadus
H e lm e  Janso n  
T iin a  Kivila 
M arit Kivisild  
H elen  Lintal 
Ja an u s  Nilp  
M arg it Ruiso  
Ero Viik  
Rain Varul

L e a  K alda  
O liver Kao  
M ari K iiga jaan  
J a ak  L a an e p õ ld  
Tarm o Pool 
T eet P u u s ep p  
R enate  Pihl 
K aja R einart 
M arg it Saks  
Tarm o T a m m ik sa are  
M artin  V ihm

A V A T U D  Ü L IK O O L  

S o ts iaa ltö ö
A ve A as la id  
J a n e  A nton  
D ian a  D reving  
H eid i Friedrichs  
H eik e  H e in m ets  
Indrek Je g o ro v  
M aiken  K angu r 
M o n ic a  Kass 
D ian a  Kosk 
M arko  K rusberg  
H erve  M eriva ld  
Elvira M urrik  
Liilia M än d  
R iina N iitm ets  
R ene Noni 
Silja N õm m  
M a ie  O jasalu  
A nnika  Pang  
Silvi Pool 
Priit Pärna  
U rm as R and la ine  
Aili R ehe
E ha S ä d e  -  cum  laude  
Ene T õ ld sep p  
A nneli Tõru  
M o n ika  V allim äe  
Kristin V ester  
Riini Õ ig e  

Turism i- ja  h o te llie ttevõ tlu s
Kristi A nsu  
Piia Eller 
Piret E ylandt 
A nnika  Je vs e je va

____________D IP L O M IÕ P E ____________

Põhikooli inglise kee le  õpeta ja
J a n a  M ärtson  
Polina N ikkar 
Ja n a  P aharukova  
N ata lja  P im enova  
O ks an a Poljak  
Irina Prussakova  
O les ja  R oskošna ja  
A lek sa n d ra  V oltš ihhina

Eesti keel te ise  kee len a
Ju lia  B og d an o va  
Tatjana D obro tina  
M arina Fanfora  
N ata lia  Fom itšova  
O lg a  G o ro d ets ka ja  
O lg a  Koroljova  
A nne M e ldre  
Je ka terin a  S treltsova

A lushariduse  pedagoog
A ndrei A kim ov  
Irina Fom itševa  
Tatjana G orb ato va  
H ele n a  G robova ja  
O lg a  Iljina 
N ata lja  K ružkova  
Ju lia  Lozhkina  
J e len a  Suslova  
M arina  Ž irnova  
A n g elin a  Tšern õ ševa

Põhikooli vene kee le  
ja  k irjanduse  õp eta ja

A ndrei Tš ihhunov

B A K A L A U R E U S E Õ P E

H um an itaara in ed  vene  
õ p p ekee leg a  põhikoo lis

A nna A bram tsova
A n astass ia  D ikun
Je vg e n ia  G rigorieva
Ja n a  Ivanova
Je len a  Ivanova
S ve tlan a  Je fim ova
Ja n in a  K oivistanen
K atarina K orkiainen
Dm itri Kulakov
Irina K uusm aa
O lg a  Lom unova
M a rin a  Lütter
A lexey M utovkin
O lg a  O reh h o v a  -  cum  laude
Irina Petrova
Ljubov Petrun ina
R eg ina S tüf
Ju lia  T itova
Jevgeni Tšernov

S vetlan a  U u s ta l-H o k  
K ooliee lse  lasteasutuse õ p e 
ta ja  (vene õ p p ekee le  baasil)

Irina A leksandrovitš  
T atjana D m itrijeva  
O lg a  Ivanova  
N ata lja  Lihhatšjova  
Je len a  Š em eljo va  
N ata lja  Tare lkina

A V A T U D  Ü L IK O O L
_____________ D IP L O M IÕ P E __________

Ä rijuh tim ine
A rno Ahu  
S ve tlan a  Jaik  
Eve K am pus  
M eelis  L a an d e  
R aivo M e ts m a  
K alle Roos  
T atjana  R ušeljuk  
Ellen U uskü la

E esti kee l te ise  kee len a
M aie  J õ e m a a  
Erika Pavlova  
Sirje S irnask  
Silv ia Soo  
Irina Šutova

A lu sh arid u se  p edago og
Ljubov B atšurina  
Larissa B olšakova  
J e le n a  K olessova  
N ata lija  K oltakova  
Raili K u llam äe  
Luule R andvere  
K senia  R õb ina  
J e le n a  U šakova  
S irje -M arju  V a lg e m ä e

B A K A L A U R E U S E Õ P E

H u m an itaa ra in ed  vene õ p p e 
kee leg a  p õh ikoo lis

L jud m ila  P etrova
K o o liee lse  las teasu tu se  õ p e 
ta ja  (vene  õ p p e k e e le  baasil)

H eld i A ia  
B ella Suvorova

M A G IS T R IÕ P E

H u m an itaa ra in e te  õ peta ja  
vene  õ p p e k e e le g a  põhikoolis

M arje  K a ljum äe +  lo o d u sõ p e tu s  
ja  in im es eõ p e tu s  eesti keele  
baasil põh ikoolis  

J e le n a  N ev ska ja  +  inglise keel 
põhikoo lis

P R E S I D E N D I  J A  R E K T O R I  V A S T U V Õ T U D

22. juunil kl 11 võtab president Arnold Rüütel vastu parimaid 
kõrgkoolide lõpetajaid.
TÜst on kutsutud vastuvõtule cum laude lõpetajad Mari 
Riistop (filosoofiateaduskond), Kerly Krillo (majandustea
duskond), Ivika Rande (usuteaduskond), Anne Kana (ha- 
ridusteaduskond), Indrek Zolk (matemaatika-informaatika- 
teaduskond), Vallo Varik (bioloogia-geograafiateaduskond), 
Laura Herm (füüsika-keemiateaduskond), Elari Kivisoo (sot
siaalteaduskond), Marika Arro (kehakultuuriteaduskond), 
Heleri Tammiste (õigusteaduskond), Tambet Toomela (õi
gusinstituut), Olga Orehhova (Narva kolledž) ja Triin Müür 
(Pärnu kolledž).
Rektor Jaak Aaviksoo vastuvõtt cum laude lõpetanutele toi
mub 27. juunil kell 16 botaanikaaias.

Pärnu kolledž
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Õ N N I T L E M E

Prof Ole vi Kull 50
22. juunil täitub 50 eluaastat 
Eesti ühel juhtival ökoloogil 
Olevi Kullil. Juubilar lõpetas 
EPMÜ metsandusteaduskonna 
1981, ülikooli tuli 1983 öko
süsteemide labori teaduriks.

Olevi Kulli on paelunud 
eelkõige puittaimede gaasiva- 
hetuse ja metsaökosüsteemi
de süsinikuringe probleemid. 
Tema töid fotosünteesiaparaa- 
di ja lehestiku kohanemisvõi
me kohta muutuvates valgus- 
tingimustes võib pidada oma 
eriala klassikaks. Viimastel 
aastatel on tema uurimis
töö üha tihedamalt seotud 
globaalsete muutuste temaa
tikaga, olles osaline suurtes 
rahvusvahelistes projektides 
EUROFACE ja VULCAN. Ta 
on hea meeskonnalooja, kes 
on viljakalt koos töötanud 
paljude juhtivate teadlastega 
nii kodu- kui ka välismaal.

Olevi Kull kuulub nende 
väheste Eesti teadlaste hulka, 
kes viimase 10 aasta tsiteeri- 
tuse alusel mahuvad maailma 
‘top 1%’ sisse. Kolleegid ei ole 
Olevi Kulli elu kergeks teinud,

koormates teda lisaks teadus- 
ja õppetööle mitmesuguste 
aeganõudvate ülesannetega. 
Praegu on ta botaanika ja 
ökoloogia instituudi, alus- ja 
rakendusökoloogia tippkes- 
kuse ning ökoloogia ja kesk
konnateaduste doktorikooli 
juhataja, samuti TKN ekspert
komisjoni liige. Tunnustust 
pälvis Olevi Kulli pikaajaline 
tegevus ETFi bio-geoteaduste 
eksperdina ning Euroopa Tea
dusfondi nõukogu liikmena.

Pühendumine teadustööle 
ning suur administratiivne ja 
õppekoormus ei ole suutnud 
elurõõmsat juubilari muuta 
kuivikuks. Olevi positiivne 
ellusuhtumine, sportlikkus 
(korvpall ja kirglik tennise
mäng), hea stressitaluvus 
ja huumorimeel on teinud 
temast kolleegi, kellega on 
tore koos töötada. Soovime 
palju õnne ning jõudu edas
pidiseks!

K o lle e g id e  n im e l 
M a rtin  Z o b e l 

A rn e  S e llin

Prof TÕnu Oja 50
28. juunil tähistab oma 
esimest juubelit geograafia 
instituudi geoinformaatika ja 
kartograafia prof Tõnu Oja. 
Õpingute ajal alanud koostöö 
loodusteadlastega viis 1978 
matemaatika eriala lõpetanu 
tööle teaduste akadeemia zoo
loogia ja botaanika instituuti. 
Seal sai temast bioloogiakan
didaat ja matemaatilise öko
loogia töörühma juht. 1988. 
aastast on ta olnud ülikoolis, 
algul ökosüsteemide laboris ja 
ökoloogiajaamas ning alates 
1992. aastast geograafia ins
tituudis. Möödunud kümnen
di keskpaiku tõid vaheldust 
iga-aastased paarikuised 
töötamised ühisprojekti kallal 
Kanadas New Brunswicki üli
koolis. Viimased 7 aastat on 
ta olnud geoinformaatika ja 
kartograafia professor.

Tõnu Oja on uurinud met
saökosüsteemide ehitust ja 
muutusi, toitainete ringet 
keskkonnas, maastike dünaa

mikat ja kliimamuutuste mõju 
keskkonnale. Rakenduslikud 
on olnud mitmesuguste pla
neeringute keskkonnamõjude 
hindamised. Vaevalt on meil 
viimastel kümnenditel olnud 
ökoloogide konverentse, se
minare ja kokkutulekuid, mil
lest poleks Tõnu osa võtnud 
kas korraldaja, sõnavõtja või 
eksperdina.

Ametiga kaasaskäivate nõu
kogude ja komisjonide kõrval 
on ta olnud Eesti Rohelise 
Liikumise juhte.

Juba koolipoisina avastas 
ta orienteerumisspordi. Ka 
nüüd võib teda aeg-ajalt näha, 
kaart ja kompass käes, metsas 
jooksmas. Oma iseloomult on 
Tõnu tasakaalukas ja rahulik. 
Kõik saab kuidagi vaikselt 
ilma välise sekeldamiseta 
joonde aetud.

Õnnitleme!

K o lle e g id  g e o g ra a f ia  
in s titu u d is t

L Õ P U A K T U S T E  O T S E Ü L E K A N D E D

Lõpuaktuste otseülekanded Ülikooli kohviku suurel ekraanil.

Õ N N I T L E M E
65 40
Kaido Jaanson, dotsent -  21 Veiko Berendsen, lektor -  17.
juuni juuni

60
Dina Lepik, vanemteadur
-  22. juuni

Jaan Lellep, professor -  25. Avo Trumm, lektor -  28.
juuni juuni

55 35
Tiina Torop, õpetaja -  21. Aule Hallik, asjaajaja -  19.
juuni juuni
Kersti Unt, assistent -  25. Juho Ritola, erakorraline
juuni teadur -  20. juuni

50 30
Mati Laur, professor -  17. Berk Vaher, lektor -  30. juuni
juuni

25Olevi Kull, professor -  22.
juuni Jelizaveta Geimanen, erakor
Tõnu Oja, professor -  28. raline teadur -  21. juuni
juuni Juuli ja augusti sünnipäevi

vaata ülikooli siseveebist.
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KAI TSMI SED
17. juunil kaitsevad magistritöid se 
miootika osakonnas Tiigi 78 -127: 
kl 10.15 Mari Niitra «A ntropo- 
m orfiseerim ise m ehhan ism id  
lö ö m alu g u d es  eesti lastek irjan
duse näitel» Ju h en d a ja  Ülle Pärli. 
O p o n e n t Silvi Salupere; 
kl 12.15 Andreas Ventsel ««Meie» 
konstrueerimine Eesti poliitilises re
toorikas (1940-1953)» . Juhendaja  
Ülle Pärli. O ponent Silvi Salupere.
20 . juunil kl 10 ka itseb  V an em u ise  
4 6 -3 2 7  Jaanis Juhanson kesk
ko n n ate h n o lo o g ia  eria la l m a 
gis tritööd «F ütorem ed ia ts ioon i 
ja  b io a u g m en ta ts io o n i m õju  
poolkoksi m ikroob ikoosluse le» . 
J u h e n d a ja  te a d u r J a a k  Truu. 
O p o n e n t te a d u r E ne Ta lpsep .
20 . juun il kl 15 ka itseb  TÜ  n õ u k o 
gu saalis  meditsiinidoktori kraa
di Epp Songisepp te e m a l « U u d 
se p rob io o tikum i L a c to b a c illu s  
fe rm e n tu m  M E -3  teh n o lo o g ilis te  
ja  fu n k ts io n a a lse te  o m a d u s te  
h ind am ine» . Ju h en d a ja : prof 
M a rika  M ikelsaar. O p o n e n t: prof 
S e p p o  S a lm in en  (Turu Ü likool). 
K aitsm ise a ja  m uu datus ! Tsipe 
Aavik ka itseb  m ag is tritö öd  b o 
ta a n ik a  ja  ö k o lo o g ia  instituudis  
Lai 4 0 -2 1 8  20 . juun il kell 16.15  
«Eesti p õ llu m a jan d u sm a as tike  
ta im k a tte  m itm ekesisus ja  liig i
line koosseis». J u h e n d a ja  v -te a 
dur Ja an  Liira. O p o n e n t v -te ad u r  
M ari M o ora.
21. juun il kl 13 ka itseb  Ü likooli 
16 -21 2  Kersti Unt kirjanduse  ja  
rahvalu u le  o s ako n n a  m a g is tri
tö ö d  «K äsik irjad  ei põ le . O m a 
kirjastuslikud  vä lja a n d e d  d is 
kurs iivsete m uu tuste  ka n d ja n a  
n õ u k o g u d e  eesti k irjanduses». 
O p o n e n t lekto r M a rt Velsker.
21. juun il kl 14.15 ka itseb  Taive 
Särg ülikooli nõukogu  saalis  kir
ja n d u s e  ja  rahvalu u le  o s ako n n a  
doktoritööd «Eesti p ro s o o d ia  
ning teksti ja  viisi se o se d  re g i
laulus» eesti ja  võ rd leva  rah va
luule alal. J u h e n d a ja  prof Jaan  
Ross. O p o n e n d id  Z a n n a  P ärtlas, 
knd (kun stitead u s), E M A  ja  prof 
Karl Pajusalu .
22. juunil kaitsevad ajaloo osa
konnas Lossi 3 -4 0 6  magistritöid: 
kl 10 Kalev Koppel « M a a k a s u tu 
se uurim ise m e to o d ik a  K asaritsa  
uurim isa la  (R õ u g e  k ihelkond) 
17 .-19 . sa jan d i kü lam aas tike  
ku ju n em ise  näitel» arh iiv in duse  
alal. J u h e n d a ja  prof A ad u  M ust. 
O p o n e n t Ü lle Tark ia inen , PhD;
kl 11 Kristi Kukk «R ahvuslikud  
aja lo o käs itlu s ed  rahvuse a re n 
gu p e e g e ld a ja n a  Eesti näitel»  
aja lo o  alal. J u h e n d a ja  prof Mati 
Laur. O p o n e n t lektor Veiko  B e 
rend sen;
kl 12 Urmas Salo «Eesti ka its e 

vä e  va lm iso lek  sõ jaks ja  va s tu 
panu võ im a lu sed  1939 . aasta l»  
a ja lo o  alal. J u h e n d a ja  prof Jüri 
Ant. O p o n e n t do ts  A go  Pajur; 
kl 13 Üllar Peterson «D žihaad i 
ko ntsep ts ioon i ku ju n em in e  ko 
raanis» a ja lo o  alal. Ju h e n d a ja  
prof M ati Laur. O p o n e n t prof 
Tarm o Kulm ar;
kl 14 Helen Rohtmets «Eesti k o 
d a ko n d s u se  ku junem ine : p õ h i
m õ tted  ja  p raktika» a ja lo o  alal. 
J u h e n d a ja  prof Eero M ed ija inen . 
O p o n e n t prof P ee ter Järve la id ; 
kl 15 Reigo L o k k« E tn o p o liitilis ed  
konfliktid  riig ieh itam isel: s õ d a 
d e vah e lin e  Tš eh h o s lo v akk ia  ja  
postkom m unis tlik  Eesti V a b a 
riik» a ja lo o  alal. J u h e n d a ja  prof 
E ero  M e d ija in e n . O p o n e n t prof 
Rein R uutsoo.
22 . juun il ka itsevad m a te m a a -  
t ik a - in fo rm a a tik a te a d u s k o n n a s  
Liivi 2 -4 0 4 :
kl 10 Kerli Orav-Puurand m a 
gis tritööd «N õrga lt s in g u laarse  
tu u m a g a  Fred holm i in teg raa l-  
võrrand i la h en d a m in e  m uu tu jate  
va h etu s e  abil» m a te m a a tik a  alal. 
J u h e n d a ja  prof A rvet Ped as. 
O p o n e n t erakorr v -te ad u r G e n 
nadi Vainikko;
kl 11 Jüri Kuusik m agis trip ro jek - 
ti «H ää liku te  kestuse m o d e lle e 
rim ine tek st-kõ n e-s ü n tee s ik s»  
raken d u ssta tis tika  alal. J u h e n 
d a ja  em eriitp ro f E n e -M a rg it Tiit. 
O p o n e n t: lektor M a re  Vähi.
27. juun il a la tes  kl 11.15 ka itse 
vad filosoofia  o s ako n n as  Lossi 
3 -2 2 3  m agistritö id:
Julia Šestakova «K õikainsuse  
filosoofia : F.W.J. S ch e lling  ja  
V.S. Solovjov». J u h e n d a ja d  p ro f  
e m e r  Leon id  S to lovitš ja  lektor 
Tõnu Luik. O p o n e n t pro f Ü lo  
M atjus;
Tarmo Tirol «M . H e id e g g e ri ja  
J .-P  S a rtre ’i «eksistentsi» käsit
lus». J u h e n d a ja  lekto r E duard  
P arh o m en ko . O p o n e n t lektor  
Tõnu Luik;
Riin Sirkel «Küsimus olem use  
järele: Aristoteles, A vicenna ja  
Aquino Thom as». Juhendajad  
lektor Andrus Tool ja Henrik  
Lagerlund (U ppsala Ülikool). O p o 
nent Taavi Laanepere, m ag theol.
27. juunil kl 14.15 ka itseb  ülikooli 
nõukogu  saalis  Kristel Zilm er
g e rm a a n i-ro m a a n i filo lo o g ia  
o s ako n n a  doktoritööd «Ta u p 
pus H olm i m eres  - T e m a  k a u b a 
laev vajus m e re p õ h ja , va id  kolm  
p ä äses id . R eis iko ntaktid  L ä ä n e 
m ere  p iirkonnas v iik ing iajastu l ja  
varase l keskaja l -  ü le s tä h e n d u 
sed ja  e tte ku ju tu se d  P õ h ja m a a 
d e  varastes  allikates». J u h e n d a 
jad  prof Stig  Ö rjan  O h lsson, dots  
Terje S p u rk lan d  (O slo  Ü likool). 
O p o n e n d id  prof T a tjan a  Jackson  
(T rom so  Ü likool) ja  dots Karl G. 
Jo h an s so n  (O slo  Ü likool).
27. juun il ka itsevad  m agistritö id  
eesti ja  so o m e-u g ri k e e le te a d u 
se o s ako n n as  ph aud  234: 
kl 15 Natalya Sazhina «Pos- 
sess iivsuse vä lje n d am ise  viisid 
tä n a p ä e v a  eesti ja  sürjakom i 
keeles» . J u h e n d a ja  prof A go  
K ünnap. O p o n e n t N iko lay Kuz

netsov, MA;
kl 15 .45  Hagani Gayibli «Eesti ja  
türgi ke e le  vahe lised  verb istruk- 
tu raa lse d  sarnasused». J u h e n 
d a ja  prof A go Künnap. O p o n e n t 
prof O tt Kurs.
27. juunil ka itsevad vene  ja  slaavi 
f ilo lo o g ia  o sako n n as N äituse  
2 -207:
kl 12 Roman Voitehhovitš 
doktoritööd «Psyche M arina  
T sveta jeva loom ingus: kujundi 
ja  sü že e  areng» vene  k irjanduse  
alal. Ju h e n d a ja d  R om an Leibov, 
PhD  ja  I. Š evelenko , filo l-knd . 
O p o n e n d id  L jud m ila  Zubo va , 
filo l-d r (S an k t-P e te rb u rg ) ja  O leg  
Lekm anov, filo l-d r (M o skva); 
m agistritööd:
Dmitri Ivanov «A.A . Šahhovskoi 
k irjan d u s m a in e  ku junem ine»  
v e n e  k irjanduse alal. Ju h e n d a ja  
prof L jubov K isseljova. O p o n e n 
did Kirill Rogov, filo l-knd  (M o sk 
va) ja  R om an  Leibov, PhD;
Kai Krashevski «Tartu m ü to 
loog ilise kuju tek k im in e  ven e  ja  
eesti kultuuris» vene  k irjanduse  
alal. J u h e n d a ja  prof L jubov  
K isseljova. O p o n e n d id  S irje  
O lesk, filo l-knd  ja  Lea Piid, PhD.
28 . juunil a lg u s e g a  kell 11 ka it
sevad vene  ja  slaavi filo lo o g ia  
o s ako n n as  N ä ituse  2 -2 0 7  m a 
gistritö id:
Viktoria Semjonova «A dres
saad i m õ ju tam ise  leksikaa lsed  
va h en d id  rek laam tekstis  (Lätis  
ava ld atud  ve n e k e e ls e  rek laam i 
põh ja l)»  ven e  kee le  alal. Ju h en 
da ja  dots Jevgeni K o s ta n d i. O p o 
nendid  dots S vetlan a Jevstratova  
ja  O ks an a Palikova, MA;
Jelena Antuševa «Kristliku  
sõ n avara  etü m o lo o g ias t»  vene  
kee le  alal. Ju h e n d a ja  dots  
J. K udrjavtsev. O p o n e n d id  
A n že lik a  Š te in g o ld e , M A ja  
R o m a sz  Erlend R om antšik , MA; 
L judm ila R jab ova «Vene ja  tšehhi 
tsü b o n ü ü m ia lin g vo k u ltu ro lo o g ia  
aspektis»  slaavi filo lo o g ia  alal. 
J u h e n d a ja  prof A leksandr  
D ulitšenko. O p o n e n d id  dots  
S ve tlan a  Jevstra tova ja  Irina  
T ab ako va , M A.
28. juunil kaitsevad semiootika osa
konnas Tiigi 78-127 doktoritöid: 
kell 11 Anneli M ihkelev «Vih
ja m is e  poeetika». J u h en d a ja  
dots Ü lle Pärli. O p o n e n d id  prof 
P eeter Torop ja  prof T o o m as Liiv 
(TLÜ );
kell 14 Timo Maran «M im ikri kui 
k o m m u n ik a ts io o n is e m io o tilin e  
fen o m en ». J u h e n d a ja  do ts  K a
levi Kull. O p o n e n d id  prof P ee ter  
Torop ja  dots Toom as T am m aru .
28 . juun il ka itsevad  õ ig u s te a 
d u sko n n as N ä ituse  2 0  aud  216  
m agistritö id :
kl 10.15 Ingeri Luik «Arsti e r ia la 
ne vastu tuskind lustus». J u h e n 
d a ja  Iren e Kull, d r  iur. O p o n e n t  
Ants N õm per, m a g  iur, 
kl 11 .30 Kairi Kurisoo «K a u b a
m ä rg ig a  täh is ta tu d  k a u p a d e  
p a ra lle e lim p o rt E u ro o p a  Ü h e n 
duse õ iguses». J u h e n d a ja  m ag  
iu r  A nne Kalvi. O p o n e n t J a ak  
O strat, PhD;
kl 12 .45  Aleksei Kelli «Konfi-

d en ts iaa lsu sko h u stu s  usaldus- 
suhetes». Ju h e n d a ja  prof Heiki 
Pisuke. O p o n e n d id  Triin U usen- 
N acke, d r iu r  ja  Kalev Saare, d r iur, 
kl 14 Kärt Kelder «E u ro opa  
Ü h en d u se  as u tam is le p in g u s  
sä tes ta tu d  p õ h ivab ad u s te  m õju  
o tsese le  m aksustam ise le : o ts e 
sed  m aksud». J u h e n d a ja  Lasse  
Lehis, d r  iur. O p o n e n t Erki U u s
talu , LLM .
28 . juun il ka itsevad  p e d a g o o g ik a  
o s ako n n as Ü likooli 16 -102 koo li
ko rra lduse m ag is trip ro jekte:
kl 14.15 Tiina Peterson «K ooli
ee lse  las teasu tuse  õ p p e - ja  
ka sv atu s te g ev u se  ning juhtim ise  
tu lem u s likku se  h in d am ise  k rite e 
rium id». J u h e n d a ja  H eiki Krips, 
M A. O p o n e n t H asso  K ukem elk, 
p e d -kn d ;
kl 15.15 Piret Siivelt «V äärtus
h in n an g u test ja  vä ärtu s te  te a d 
vu stam isest koolis läh tu d es  nii 
koolijuh tim ise kui väärtu skas - 
va tuse  aspektist» . J u h en d a ja  
Einike Pilli, p e d -m a g . O p o n e n 
did Boris G o ld m an , m ag  ja  Jüri 
G inter, filos -knd .
29 . juun il kl 10 ka itseb  
m o leku laar- ja  rak u b io lo o g ia  
instituudis Riia 2 3 -2 1 7  Krista 
Kaasik doktoritööd «Ö ö p ä ev a  
rü tm e tek itavate  g e e n id e  roll 
im eta ja te  b io loog ilises kellas, 
a in ev ah e tu ses  ja  käitum ises». 
J u h en d a jad  prof A n d res  M e ts 
palu  ja  C h en g  Chi Lee, PhD  
(Texase Ü likool, U S A ). O p o n e n t 
prof M a rth a  M errow  (G ro n ingen i 
Ü likool, H o lland ).
29 . juunil kl 15 ka itseb  TÜ  n õ u 
kogu saalis  meditsiinidoktori 
kraadi Tiia Ainla tee m a l «Äge  
m ü o kard iin fark t Eestis: kliinili
sed tu n n u sed , rav ikäsitlus ja  -  
tunnu sed». Ju h en d a ja : p ro f  
e m e r  Rein Teesa lu . O p o n e n d id : 
dr Jüri Kaik ja  prof H eid i-ln g rid  
M a aro o s .
29 . juunil to im ub  m ag is tritö öde  
ka itsm ine m a ja n d u s te a d u s k o n 
nas N arva  m nt 4: 
kl 10 au d  B 202  Kersti Esnar 
«H a ig la te  efektiivsuse h in d am i
ne Eesti näitel». J u h e n d a ja d  prof 
H elje  K aldaru  ja  tea d u r A ndres  
Võrk. O p o n e n d id  dots O tto  Kar
m a, fü ü s -m at-k n d  ja  M aris Jesse, 
M D , M S c.
kl 11 au d  B 202  Toomas Lukk 
«E ttevõtte  ärip ro tsess id e  e fe k 
tiivsuse tõstm ine  k liend isuhe te  
h a ld u se  la h en d u se  ju u ru ta m is e  
abil». J u h e n d a ja  lektor V am b o la  
Leping . O p o n e n d id : AS Piksel 
teg e v ju h t Indrek  S a n d e r ja  dots  
T o o m as Raus;
kl 11 aud  B201 Agne Nettan  
«S o ts iaa lse  kap ita li m õju m a ja n 
duse jä tkusuutliku le  arengule». 
Ju h e n d a ja  prof H elje  Kaldaru. 
O p o n e n d id  prof K aie K erem , 
T T Ü  ja  lektor Eve Parts.
29 . juun il kl 12 ka itseb  Janek  
Uiboupin m a ja n d u s te a d u s k o n 
nas N arva  m nt 4 -B 3 0 6  dokto
ritööd «V älispang ad  K esk- ja  
Id a -E u ro o p a  tu rgudel: n e n d e  
s isen em in e  ning m õju p a n g a n 
dussektorile» . J u h e n d a ja  prof 
M art S õrg , D Sc. O p o n e n d id  prof 
V ictor M u rinde, B irm ingham i Ü li
kool ning prof Enn Listra, T T Ü .

V E N E  K E E L E  S U V E K O O L  N A R V A S

1.-10. augustini on Narva kolledžis 
vene keele suvekool.

Kursuse maht 3 AP

Info: Katrin Papagoi, 356 1985, katrin.papagoi@ut.ee, 
http://narva.ut.ee/suvekool.

A V A T U D  Ü L I K O O L I  S U V E K O O L

• 30. juunini on võimalik registreeruda TÜ suveülikooli kur
sustele.

Info ja registreerumine: tel 737 5560 või utop@ut.ee, 
www.ut.ee/suveylikool.

• 18. juulil alustab tegevust VIII TÜ rahvusvaheline suveüli- 
kool, mille algajate eesti keele kursustele tuleb õppima ligi 
15 välisriikide huvilist.

• 1. augustil algavad rahvusvahelises suveülikoolis eesti 
kultuuri loengud ja eesti keele kõrgema taseme kursused.

F I L O S O O F I A H U V I L I S E D  
Ü L I K O O L I  L Õ P E T A J A D !

Olete kutsutud TÜ filosoofia eriala  
m agistriprogramm i (3+2) 

infopäevale
21. juunil kl 14.15-16 eetikakeskuses (Ülikooli 7, II korrus). 

Kavas:
• magistriprogrammi üldine tutvustus;
• ülevaade loengukursustest, õppejõududest, külalislektori- 

test ning õppe- ja töökeskkonnast;
• tutvumine filosoofia osakonna raamatukoguga;
• ülevaade uurimisteemadest ning filosoofia-alase enese

täiendamise võimalustest Eestis ja välismaal.

Tutvustavad prof Margit Sutrop, prof Ülo Matjus ja dots 
Endla Lõhkivi.
Filosoofia magistriõppesse on väga oodatud ka teiste erialade 
bakalaureused.
Ainult sel aastal saavad 4+2 bakalaureused kandideerida 
3+2 magistriõppe riigieelarvelistele kohtadele.

Info: Ruth Jürjo, tel 737 5314, ruth.jurjo@ut.ee.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:katrin.papagoi@ut.ee
http://narva.ut.ee/suvekool
mailto:utop@ut.ee
http://www.ut.ee/suveylikool
mailto:ruth.jurjo@ut.ee
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Uue hoone avamine
T än a  kell 14 a lg a b  te h n o 
lo o g ia in s titu u d i u u e  h o o n e  
p id u lik  avam in e .

Tervitussõnad on rektor 
Jaak Aaviksoolt, haridus- 
ja teadusministrilt Mailis 
Repsilt, sotsiaalministrilt Jaak 
Aabilt, Eesti TA presidendilt 
Richard Villemsilt jt.

AS Ehitusfirma Rand&Tuul- 
berg juhataja Taivo Täht 
annab pidulikult üle maja 
võtme. Lindi läbilõikami
sele järgnevad peaminister 
Andrus Ansipi pöördumine, 
rektor Jaak Aaviksoo sõnavõtt 
ja prof Mart Ustavi ettekanne. 
Külalistele näidatakse slaidi
programmi maja renoveerimi
sest ja tehakse ekskursioon.

Instituudi direktori akad 
Mart Ustavi sõnul on seoses 
maja valmimisega võimalik 
luua kaasaegne teadus- ja 
arenduskeskus. «Meie soov

on luua noortele teadlastele 
orienteeritud organisatsioon, 
kus mitmesuguste erialade 
inimesed arvuti-, bio-, kesk
konna-, keemia- ja materjali
teaduste ning robootika vald
kondades püüavad lahendada 
olulisi teadusprobleeme, mil
lel on väljund majandusse». 
Rektor prof Jaak Aaviksoo 
sõnul on hoone TÜ inves
teering Eesti tärkava kõrg
tehnoloogilise majanduse 
vundamenti. «Ülikool loodab, 
et see algatus innustab ka teisi 
partnereid, eelkõige riiki, pa
nustama järgmisse ehitisse -  
keemiahoonesse, mis peaks 
valmima 2008. aastal.»

Üle 80 miljoni krooni maks
nud tehnoloogiainstituut on 
esimene hoone Maarjamõisa 
väljale loodavas tehnoloogia- 
linnakus.

Loe ka intervjuud 2. lk.

Peahoone päev
3 0. augustil kell 14 a lgab  p e a 
hoone päev, m illega  täh is ta 
takse  2 00  aasta  m öödu m ist 
nurgakivi panekust.

Päeva avab aulas rektor 
prof Jaak Aaviksoo, järgnevad 
arhitekt Martti Preemi, prof 
Juhan Maiste ja prorektor 
prof Jaak Kangilaski ettekan
ded. Prof Mati Laur kommen
teerib aula ja peahoone ajaloo 
filmiprogrammi.

Etendub Mart Kivastiku 
näidend «Nurgakivi», mille 
lavastas Raivo Adlas. Päev 
jätkub peahoone ees tordi, 
veini ja muusikaga.

Prorektor Kangilaski sõnul

juhib peahoone päev ühtlasi 
tähelepanu ülikooli ajalooli
se hoonestu kehvale seisule, 
mille ilmekaks näiteks on 
ka peahoone. Eesti hariduse 
sümboliks saanud peahoone 
ilusa välisfassaadi taga toi
mub tegelikkuses ülejäänud 
hoone jätkuv vajumine.

Peahoone jt ajalooliste 
hoonete renoveerimiseks on 
ülikool algatanud riikliku 
programmi eelnõu, et ühiste 
jõududega rahvuslikku kul
tuuri- ja ajalooväärtust kand
vad hooned korda teha.

Peahoone päevale on ooda
tud kõik huvilised.

Kuidas pandi nurgakivi
In g e  K u k k
k u n s t im u u s e u m i d ir e k to r

1 8 0 3 . a a s ta  a p rillis  k in n itas  
A le k s a n d e r I p e a h o o n e  
p ro je k ti ja  e h itu s e  e e la rv e . 
1 80 4  a lg a s  a lu s p in n a  k in d 
lu s ta m in e  ja  k e ld riko rru s e  
ra ja m in e .

Raskusi tuli ehitajail üle
tada peaaegu igal sammul. 
Kord satuti endise Maarja 
kiriku hauakambritele ja 
inimluudele, mis maeti ümber 
praeguse Rahvaste monumen
di asukohta. Kord aga tungis 
põhjavesi soise aluspinnase 
tõttu vundamendi alla.

Vaatamata raskustele jõuti 
1805. a hilissuveks ehitus
töödega niikaugele, et võis 
asuda müüride püstitamisele. 
Nurgakivi pidulikuks kohale- 
asetamiseks oli valitud Alek

sander I kroonimispäev, kelle 
auks peeti ka kõnesid.

Nurgakivi oli tahutud va
nadest hauaplaatidest. Juurde 
lisati kolm vasktahvlit, millele 
olid graveeritud keisripere- 
konna liikmete ja ülikoolile 
annetajate nimed, samuti 
kuraatorite, magistraadi, 
ülikooli personali liikmete 
nimed ning üliõpilaste arv. 
Ühel tahvlil olid jäädvustatud 
ülikooli ajaloo tähtsamad 
sündmused, professorite Par- 
roti ja Morgensterni kõned 
ladina keeles. Sinna asetati 
ka kuld- ja hõbemünte ning 
keisri pildiga hõbemedal, 
mille tagaküljele oli gravee
ritud Aedium academicarum 
fundamenta iacta Dorpati ja 
kuupäev.

Nurgakivi paigutati müüri 
sisse ülikooli peatrepi alla.

i i f i s  i ü ü  i s  i i »  l i i i i ^  1

Fotojäädvustus eelmise akadeemilise aasta avaaktuselt. Vahepeal on vahetunud peaminis
ter, osa ministreid. Ülikool on arenenud teadusülikoolina, akadeemilise hariduse andjana 
ja  ühiskonna teenijana. a n d r e s  t e n n u s

Armsad ©smakursus-
1  "| •  • •  fiAAMfATUKQBü i  •  ■lased j a ulifeoolipere!
J a a k  A a v ik s o o
T a rtu  Ü lik o o li r e k to r

Tartu  Ü lik o o l a lu s ta b  sel 
s ü g ise l 3 7 3 . k o rd a . K õ ik  
n e ed  a lg u s e d  on o ln u d  is e 
s u g u s e d , tä is  e rin e v a te  in i
m es te  e rila a d s e id  o o tu s i.

Ülikooligi ees seisavad igal 
aastal uuenenud väljakutsed. 
Selja taha jääb edukalt kulge
nud vastuvõtt -  Tartu Ülikooli 
on asunud õppima rohkem ja 
vahest ka paremaid üliõpilasi 
kui kunagi varem.

T Ü  h a r id u s t h in n a ta k s e
Lävendipõhise vastuvõtu 

rakendamine on andnud 
kindlustunde nendele noor
tele, kes oma suurepärastele 
õpitulemustele tuginedes 
teadsid juba riigieksamite 
järel, et nende jaoks on koht 
aima mater i sammaste taga.

Täna julgeme väita, et need, 
kes alustavad oma õpinguid 
tahtega teadmisi omandada ja 
endale seatud eesmärke täita, 
võivad kindlad olla, et Tartu 
Ülikoolis omandatud haridus 
tagab toimetuleku Eestis ja 
Euroopas -  töökoha, sissetu
leku ja võimaluse edasi õppi
da. Just niisugune on ametlik 
statistika, kuid ka tagasiside 
vilistlastelt ja tööandjatelt, 
sõltumata sellest, kas õpi
takse arstiks või teoloogiks, 
juristiks või füüsikuks. Selle 
üle on hea meel.

S tra te e g ilin e  p la n e e rim in e
Et ülikooli rahvusvaheliselt 

tuntud nimi ka edaspidi sel
lisena püsiks, seisavad meil 
uuel aastal ees mitmed ette
võtmised. Vahest kõige oluli
sem neist on ülikooli kuratoo
riumi ja nõukogu ettepanekul 
Tartu Ülikooli seaduse uue 
versiooni üleandmine valit
susele ja parlamendile. See 
peaks looma ülikooli arengule 
eelseisvateks aastateks kindla 
aluse.

Ülikooli areng ei ole mõel
dav ilma strateegilise planee
rimiseta. 2003. aastal vastu 
võetud arengukava täitmine

J A A K  A A V I K S O O

Tartu Ülikoolis omandatud ha
ridus tagab toimetuleku Eestis 
ja  Euroopas -  töökoha, sissetu
leku ja  võimaluse edasi õppida.

on poolel teel. Kokkuvõtete 
tegemise ja eelseisvale pilgu 
heitmise tarvis korraldab 
ülikool oktoobris arengu- 
koosoleku, kuhu ootame 
arvamust avaldama mitte 
ainult rektoraadi, valitsuse ja 
nõukogu esindajaid, vaid kõi
ki ülikoolipere liikmeid, sest 
edasiminekuks on vaja kogu 
ülikooli jõupingutusi.

Tähtsaks kohaks on arengu
strateegias ülikooli eelarve- ja 
finantspoliitika läbivaatami
ne, kus üheks põhiliseks ees
märgiks tuleks seada ülikooli 
liikmeskonna palga ja inves- 
teeringupoliitikaga seonduv. 
Tuleb tõsiselt kaaluda, kuhu 
suunata oma jõupingutused, 
et ülikooli kui teadus-, õppe- 
ja kultuuriasutuse areng oleks 
ka materiaalselt tagatud.

Eelnevaga seondub pikaaja
lise investeeringuprogrammi 
vastuvõtmine. Investeerin
gud, mis vaid hädapärast 
on katnud ülikooli kasvust 
tingitud vajadusi, vajavad 
kvaliteetsemat ja sisulisemat 
läbitöötamist ning meie part
neritele paremat selgitamist. 
Kõige tähtsama objektina 
näeme investeeringuprog- 
rammis uut keemiahoonet, 
mille ehitamine on vajalik 
kogu loodus- ja arstiteaduste 
valdkonna edukaks arenguks. 
Loodus- ja arstiteadused 
moodustavad päris kindlasti 
valdava osa ülikooli panusest 
eesti ja maailma teadusesse. 
Seega on keemiahoone ehi
tamisega alustamine ülikooli 
tulevikku silmas pidades 
võtmeküsimus.

K o m m u n ik a ts io o n
Ülikooli arendamisel on 

oluline pöörata tähelepanu 
vahest enamgi mittemate

riaalsele poolele. Eriline 
tähendus on ülikoolisisese 
ja -välise kommunikatsiooni 
edendamisel. Tõenäoliselt on 
nii peahoones kui ka mujal 
ülikoolis tõdetud, et sageli me 
ei tea, miks ja mida me teeme, 
selgitused ja põhjendused ei 
jõua sinna, kuhu need peaksid 
jõudma. Ilmselt pole oluline 
mitte ainult aktiivsem, vaid 
ka kvaliteedilt paranenud 
kommunikatsioon. Loodame, 
et eelseisev aasta annab siin 
edasimineku ja tagab nii suu
rema ühtekuuluvustunde kui 
ka ülikooli vajaduste mõistmi
se väljaspool ülikooli.

R iik lik  a re n g u k a v a
Meiega ühel ajal kavan

davad oma tulevikku Eesti 
Vabariik ja Euroopa Liit. On 
alanud Euroopa arengukava 
ettevalmistamine järgmiseks 
arenguperioodiks aastateks 
2007-2013. See töö haakub 
riikliku eelarvestrateegia ja 
arengukava ettevalmista
misega rahandusministee
riumi juhtimisel aastateks 
2007-2010. Neis dokumenti
des fikseeritakse esmatähtis 
Eesti sotsiaalmajanduslikus 
arengus, ja on päris selge, 
et lahutamatult kuulub siia 
rahvusülikooli areng. Edukas 
kaasalöömine riikliku aren
gukava ettevalmistamisel ja 
sellega seotud Euroopa ühte- 
kuuluvusfondide asutamisel 
on olulise tähendusega mitte 
ainult eelseisvaks aastaks- 
paariks, vaid laiemas pers
pektiivis.

Head ülikooli liikmed! Lu
bage endale tänavuse alguse 
puhul soovida meelekindlust, 
usku ja õnne püstitatud ees
märkide saavutamisel meie 
aima mater i tuleviku nimel!

T A N A  L E H E S

Toetusi uutele 
teadusteemadele
LK 2

Uuest vastuvõtust
LK 3

U U D I S E D

Õppeaasta avaaktus
Esmaspäeval, 29. augustil kl 
10 algab aulas 2005/2006. 
akadeemilise aasta avaaktus.

Õppeprorektor prof Tõnu 
Lehtsaar kõneleb eelseisvast 
akadeemilisest aastast.

Järgnevad haridus- ja tea- 
dusministeeriumi kõrghari
duse ja teaduse asekantsleri 
Kristjan Halleri ja Tartu linna
pea Laine Jänese sõnavõtud.

Üliõpilasesinduse nimel 
tervitab uue õppeaasta puhul 
aseesimees, informaatika eri
ala 4. a üliõpilane Krista Üts.

Esmakursuslaste nimel võ
tab sõna psühholoogia eriala 1. a 
üliõpilane Maarja Rand.

Aktusel laulab TÜ Akadee
miline Naiskoor.

Vt: http://video.ut.ee.

Teaduskondades
Aulas algab esmaspäeval kl 
11.15 sotsiaal-, kl 12 filosoofia-, 
kl 13 arsti-, kl 14 majandus-, kl 
15 kehakultuuri-, kl 16 mate- 
maatika-informaatika- ja kl 17 
õigusteaduskonna avaaktus.

Usuteaduskonna aktus on 
kl 12 ph aud 102. Bioloogia- 
geograafiateaduskonna aktus 
algab kl 12 Vanemuise 46 
ringaud, füüsika-keemiatea- 
duskonna oma kl 12 Jakobi 2 
ringaud, haridusteaduskonna 
ja õpetajate seminari aktus kl 
12 seminari aulas.

Õigusinstituudi aktus on kl 
12 Rahvusraamatukogu suu
res konverentsisaalis. Esmas
päeval on aktused ka Pärnu, 
Narva ja Türi kolledžis.

Täna TÜ nõukogus
Tänasel TÜ nõukogu istungil 
tutvustab rektor eelolevat aka
deemilist aastat.

Arutatakse TÜ seaduse 
maketti ja moodustatakse TÜ 
nõukogu alalised komisjonid.

Haridusteaduskonnas on 
kavas luua haridustehnoloo
gia õppetool.

Valitakse botaanikaaia 
direktor. Kandideerib prae
gune direktor biol-knd Heiki 
Tamm.

O N L I N £ - K U S I T L U S

Kas vajad akadeemilise 
kirjutamise õpetamist?

Jah, ei 
oska seda 

üldse 
45%

V asta ja id : 2 0 8 4

U us küsim us:
Kas kasu tad  TÜ  s truktuuri- 

raa m atu t ja /võ i veeb i?  
Vasta: w w w .u t.e e /a ja le h t/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://video.ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikool toetas uusi teadusteemasid

Tehnoloogiainstituudi vanemteadurid Lauri Vares (uurimisteema juht, paremal) ja  Imre 
Vallikivi on noored teadlased, kes tulid TUsse tööle mujalt -  esimene farmaatsiafirma 
AstraZenca keemiaosakonnast (Rootsi) ja  teine Tallinna Tehnikaülikoolist. v a r j e  s o o t a k

Uued koostöölepingud
12. juunil kirjutasid rektor 
prof Jaak Aaviksoo ja Tours'i 
Francois Rabelais' Ülikooli 
(Prantsusmaa) rektor prof 
Michel Lussault alla koostöö
lepingule.

Välissuhete osakonna 
rahvusvahelise koostöö juhi 
Sirje Üpruse sõnul külastas 
Tours’i delegatsioon Prantsu
se saatkonna toel veebruaris 
ülikooli, et tutvuda TÜ või
malustega ning määratleda 
koostöövaldkonnad. «Juunis 
toimus vastuvisiit. Aruteludel 
teaduskondades selgus, et 
ühiste huvide hulka kuulub nii 
teadusprojektide arendamine, 
teadus- ja üliõpilasvahetus 
kui ka viimasel ajal eriti olu
liseks tõusev ühisõppekavade 
tegemine,» selgitas Üprus.

Juunis sõlmis TÜ ka koos
töölepingu Ateena Ülikooliga.

Gaudeamus 2006
Eile toimus Tartus Jõe Auto
keskuses Baltimaade üliõpi
laste XV laulu- ja tantsupeo 
Gaudeamus 2006 esmaesitlus 
ja sõiduauto Dacia pidulik 
üleandmine Gaudeamuse kor
raldajatele.

Tartu Akadeemilise Mees
koori peadirigent ja Gaudea
muse kunstilise komisjoni 
esimees Alo Ritsing tutvustas 
tuleval suvel toimuvat XV 
laulupidu, mis sai 50 a tagasi 
alguse Tartust. Gaudeamuse 
töörühma juht Kulno Kungla 
ja Autori AS-i (City Renault) 
juhatuse esimees Vello Tamm 
sõlmisid koostöölepingu. City 
Renault Eesti esindus annab 
Gaudeamuse korraldajatele 
aastaks kasutada Gaudeamus 
2006 sümboolikaga kujunda
tud sõiduauto.

Riikliku õppekava lepe
Täna sõlmivad TÜ ning ha
ridus- ja teadusministeerium 
täiendava koostööleppe, 
millega muudetakse 2000. a 
riikliku õppekava arendamise 
lepingu tingimusi.

Riiklik Eksami- ja Kvalifi
katsioonikeskus hakkab koor
dineerima ja korraldama riik
liku õppekava uue versiooni 
väljatöötamist, kasutades TÜ 
uuringuid ning arendustege
vust.

K a u p o  T e e s a lu
tead usta lituse  p easpets ia lis t

Ü lik o o l to e ta s  kü m n e  uue  
te a d u s te e m a  a lg a ta m is t  
k okku  1 3 ,5  m iljo n i k ro o n ig a .

Senise teadus- ja arendus
tegevuse finantseerimis- 
süsteemi üheks nõrkuseks on 
peetud teadus- ja arendus- 
asutuste vahendite puudumist 
iseseisvaks teaduspoliitikaks, 
sh asutustele oluliste uuri
missuundade algatamiseks ja 
koostööprojektide kaasfinant
seerimiseks.

2005. aastast algatati 
uudne rahastamisviis -  baas
finantseerimine teadus- ja 
arendusasutuste strateegiliste 
arengueesmärkide realiseeri
miseks, eelkõige koostööpro
jektide kaasfinantseerimiseks 
ja uute uurimissuundade 
avamiseks.

B a a s fin a n ts e e r im in e
Baasfinantseerimise sum

made arvestamisel käes
olevaks aastaks lähtuti 
asutuse kolme eelneva aasta 
teadus- ja arendustegevuse 
tulemuslikkusest. Näitajateks, 
mille proportsioonide alusel 
eraldati 95% vahendeid, olid 
kõrgetasemeliste teaduspub
likatsioonide arv, patentide 
ja patenditaotluste arv (50% 
üldsummast), asutuse tea
dus- ja arendustegevuse tulud 
(40% üldsummast) ning kaits
tud doktoritööde arv (10% 
üldsummast). Baasfinantsee
rimise vahendite kogumahust 
5% planeeriti rahvusteaduste 
täiendavaks toetamiseks.

Kokku eraldas haridus- ja 
teadusministeerium Eesti 
teadus- ja arendusasutustele
2005. aastaks 64,4 miljonit 
krooni, sellest 31,3 miljonit 
krooni TÜle ja tema asutus
tele.

U u e d  te a d u s te e m a d
TÜ nõukogu 29. aprilli 

otsusega nähti ette kasutada 
ligi pool baasfinantseerimise 
vahenditest uute uurimis
suundade avamiseks ja uute 
teadusprojektide toetamiseks.

Toetused olid mõeldud uute 
perspektiivsete teadusteema
de algatamiseks, mis oleksid 
jätkusuutlikud kandideerima 
kaheaastase toetusperioodi

lõpuks sihtfinantseeritavale 
teemale.

Teema täitjateks pidi olema 
vähemalt kaks põhikohaga 
teadurit, toetust oli võimalik 
taotleda 1-2 miljonit krooni. 
Leiti, et jätkusuutlikud teadus
teemad saavad tekkida peami
selt järgnevatel juhtudel:

• välismaal töötavate Eesti 
teadlaste repatrieerumise 
kaudu ülikooli, andes neile 
võimaluse luua oma uurimis
grupp ja teadusteema;

• väljapaistvate teadlaste 
soovil tulla teistest Eesti 
teadus- ja arendusasutustest 
tööle TÜsse ning algatada uus 
teadussuund või teema;

• silmapaistvatele noor- 
teadlastele võimaluste loomisel 
senistest edukatest teadus
teemadest väljakasvanud uute 
teemade algatamiseks ja oma 
uurimisgrupi moodustamiseks;

• muudel juhtudel, kus 
on tegemist ülikooli arengu 
seisukohalt prioriteetsete tea
dusteemadega, millel puudub 
veel täielik teaduspädevus ja 
inimressurss.

Taotluse vastavust vähe
malt ühele neljast nimetatud 
kriteeriumist loeti üheks

toetuse saamise tingimuseks. 
Arvesse võeti ka dekaanide 
arvamust teaduskonna aren
gu seisukohalt prioriteetsete 
teemade kohta.

Peale selle arvestati taot
luste hindamisel teema 
teaduslikku sisu, teadlaste 
kompetentsust, teema eelar
ve põhjendatust ning muude 
finantseerimisallikate ole
masolu.

T a o tlu s v o o ru  tu le m u s e d
Tähtajaks, 23. maiks laekus 

teaduskondadest ja tehnoloo
giainstituudist 38 taotlust ko
gusummale 66 miljonit kroo
ni. Taotluste suur arv andis 
tunnistust teadlaste jätkuvast 
soovist algatada uusi teadus
projekte ja taotleda selleks 
toetust. Kõige enam oli taot
lusi arstiteaduskonnast -1 1 , 
järgnesid bioloogia-geograa- 
fia- (7), füüsika-keemia- (5), 
filosoofia- (4), matemaatika- 
(3), sotsiaal- (3) ning keha
kultuuri-, usu- ja haridus- 
teaduskond ühe taotlusega. 
Tehnoloogiainstituudist esita
ti 2 taotlust.

Arvestades uute teadus
teemade algatamiseks eral

datud baasfinantseerimise 
vahendite piiratust, toetati
13. juunil toimunud teadus-ja 
arenduskomisjoni koosolekul
10 teadusteema rahastamist 
kokku 13,5 miljoni krooni
ga. Ühele teemale eraldatud 
summa oli 1,25-1,5 miljonit 
krooni. Kümne väljavalitu 
hulka mahtusid üsna laia 
teadusvaldkondlikku spektrit 
hõlmavad teemad viiest tea
duskonnast ja tehnoloogiains
tituudist. Arvestades mitme 
taotluse kõrget taset ning tea
dusteemade olulisust ülikooli
le, soovitas komisjon esitada 
8 taotlust edasiarendatuna
2006. a baasfinantseeritavate 
teadusteemade taotlusvooru.

E tte p a n e k u d  e d a s p id is e k s
Kuna sellel aastal oli tege

mist uutele teadusteemadele 
esmakordse toetuste jaga
misega ülikoolis, siis puudus 
väljakujunenud reeglistik 
taotluste menetlemiseks, hin
damiseks jne, nagu seda on 
traditsiooniliste finantseeri
misviiside korral (sihtfinant
seerimine, ETFi grandid).

Üsna üksmeelselt arvati, et 
juba sügisel tuleks läbi aru-

T O E T U S E  S A A N U D  
T E E M A D  J A  
T E E M A J U H I D

•  « F u n k ts io n a a ln e  g e n o o m ik a  
m u lt i f a k to r ia a ls e t e  h a ig u s te  
u u r im is e l»  -  AR, füsioloogia 
inst, juht v-teadur Sulev Kõks.

• « H lV - in f e k t s io o n  ja  A ID S  E e s 
t is  -  r e k o m b in a n t s e  v i i r u s e  
(C R F _ 0 6 - c p x )  g e n e e t i l in e  
d iv e r g e n ts ,  te m a  r a v im ir e s is -  
t e n ts u s e  o le m u s  n in g  k u ju n e 
m in e ;  n e n d e  fa k t o r i t e  m õ ju  
H lV - in fe k ts io o n i  k u lu le  ja  
h a ig u s e  lõ p p e le »  -  AR, mikro
bioloogia inst, prof Irja Lutsar.

•  « R N A  p o lü m e r a a s  II s õ ltu v a  
t r a n s k r ip ts io o n i  e lo n g a ts io o n i  
u u r im in e »  -  BG, TÜMRI, teadur 
Arnold Kristjuhan.

• « P o lü k a t io o n id e g a  in d u t s e e -  
r i t a v a  m a k r o p in o ts ü to o s i  ja  
e n d o ts ü to o s i  m e h h a n is m id  
n in g  k a s u ta m in e  s e le k 
t i iv s e k s  m a k r o m o le k u l id e  
t r a n s p o r d ik s  r a k k u »  -  BG, 
zooloogia- ja  hüdrobiol inst, 
v-teadur Margus Pooga.

• « V a lk u d e  ja  p e p t i id id e  s t r u k 
tu u r i  n in g  fü s io lo o g i l is e  
a k t i iv s u s e  u u r im in e »  -  TÜTI, 
v-teadur M art Loog.

• « B io a k t i iv s e t e  a t s e t o g e n i in i  
a n a lo o g id e  s ü n te e s  n in g  
n e n d e  b io lo o g i l is t e  ja  fü ü s i 
k a l is t e  o m a d u s te  u u r im in e »  -  
TÜTI, v-teadur Lauri Vares.

• « K r ü p to g r a a f i l is e d  p r o to k o l 
lid »  -  MT, arvutiteaduse inst, 
prof Helger Lipm aa.

• « A n d m e k a e v a n d u s e  m e e to d id  
g e e n id e  r e g u la ts io o n i m e h h a 
n is m id e  e n n u s ta m is e k s  ja  
a n a lü ü s ik s »  -  MT, arvutiteadu
se inst, dots Jaak Vilo.

• « In t e r d is t s ip l in a a r n e  a r h e o 
lo o g ia :  k u l tu u r i  ja  lo o d u s 
k e s k k o n n a  in te r a k ts io o n id  
m in e v ik u s »  -  FL, ajaloo osa
kond, dots Aivar Kriiska.

• « K u ltu u r i-  ja  k o m m u n ik a ts io o -  
n ite a d u s te  in te g ra ts io o n i  m e 
to d o lo o g ia  p r o b le e m id »  -  SO, 
ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakond, prof Epp Lauk.

tada ja kehtestada teadustee
made taotlemise kord baas
finantseerimise vahenditest 
järgmiseks taotlusvooruks. 
Baasfinantseerimine peaks 
suurendama ülikoolide init
siatiivi ja vastutust oma tea
dus- ja arendustegevuse pla
neerimisel. Ülikoolile oluliste 
teadusteemade algatamine on 
üks võimalus selleks.

Tehnoloogiainstituut annab oma panuse kogu Eesti teadusesse
Intervjuu Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi asedirektori tehnikadoktor Erik Puuraga

Asedirektor Erik Puura mõtiskleb tehnoloogiainstituudi rolli 
üle ülikoolis, Eestis ja rahvusvahelisel tasandil, v a r j e  s o o t a k

V a r je  S o o t a k

Tartu Ülikool asutas teh n o 
loogiainstituudi aasta l 2001. 
Täna avati instituudi om a uus  
hoone.

Kuidas aitab uus hoone 
kaasa instituudi arengule?

Märk on maha pandud -  
nelja aasta eest asutatud ins
tituut sai oma maja. Märgi 
teade on hetkel selline, et 
jätkuvalt on vaja väga palju 
tööd. Meie areng on jõudnud 
etappi, kus on tarvis juurde 
teadlasi ja kaasaegset teadus
aparatuuri. Suvi otsa oleme 
teinud infrastruktuuri apara- 
tuuritaotlusi.

Aktiivselt oleme tegelnud 
ka välismaal töötavate noorte 
teadlaste tagasikutsumisega. 
Läbirääkimised käivad roh
kem kui kümne teadlasega.

Nii ruumid kui ka apara
tuur ja inimesed on aga kõik 
omavahel seotud, rääkimata 
projektidest. On vaja jätkuvalt 
uusi ideid ja projekte. Mõtle

me sellele, kuidas arendada 
ülikooli ja kogu Eesti jaoks 
uusi perspektiivseid teadus
teemasid, mis oleksid rah
vusvahelisel tasandil väga 
nõutavad.

Instituut tahab anda oma 
panuse kogu ülikooli arengus
se, sealhulgas õppetöösse.

Praegu instituut otseselt 
õppetööga ei tegele, kuigi 
paljud teadlased peavad ka 
loenguid.

Oleme küll justkui tehno
loogilised arendajad, aga kes 
siis veel arenevat kompetent
sust edasi annaks. Niimoodi 
areng tekibki ja ülikool täidab

oma kolme rolli.
Teaduse, õppetöö ja ühis

konna teenimise roll tähen
dab instituudile aga eelkõige 
selliste projektide arendamist, 
mille tulemusena tekib majan
dussfääris midagi kasulikku.

On tekkinud uued süstee
mid ja ideed ja me saame 
nõustada nii kogu ülikooli kui 
ka Eestit tervikuna.

Nimetage mõningaid 
arengusuundi.

Meie info- ja kommuni
katsioonitehnoloogia keskus 
tegeleb uut tüüpi arvutivõrgus
tikuga, nn agenttehnoloogia- 
ga (v-teadur Merik Meriste).

Arukate materjalide ja sead
mete labor (juht v-teadur Aivo 
Aabloo) tegeleb uute liikumis- 
süsteemide arendamisega, 
nagu robootika jmt.

Biomeditsiini arenduskes
kuses (prof Mart Ustav, tea
dur Tanel Tenson, Ameerikast 
ootame tagasi Mart Loogi) 
uuritakse antibiootikume, 
patogeene, viiruseid.

Keskkonnatehnoloogia uuri
misgrupil, mis teeb koostööd 
bioloogia-geograafia- ja füü- 
sika-keemiateaduskonnaga, 
on käimas suured puhastus- 
seademete projektid. Jne, jne.

Teaduses on väga oluline 
meeskonnatöö, ühe teadus
teemaga peaks tegelema 
vähemalt viis teadlast. Selle 
poole ka kogu aeg püüame.

Kuidas hindate praegu 
instituudi pädevust?

Arvan, et oleme päris hästi 
välja arendanud oma tugi
struktuuri, saanud palju ko
gemusi väga heade taotluste 
kirjutamiseks ja suuri koge
musi keeruliste projektide 
juhtimiseks, samuti tublisti 
otsustusjulguse Oleme aren
danud oma võimet analüüsida 
objektiivselt tulemusi vasta
valt kogu maailma printsiipi
de nõuetele, neid kaitsta ja ka 
turundada.

Need võimed on olemas, 
need arenevad ja muutuvad 
järjest tugevamaks.

TEHNOLOOGIAINSTITUUT

I korrus -  T Ü T I ju h tk o n d  ja  
tu g is tru k tu u r i tö ö ta ja d , 
in fo - ja  k o m m u n ik a ts io o 
n ite h n o lo o g ia  k e s k u s , 
T e a d u s te  A k a d e e m ia  T a rtu  
e s in d u s , m a ja  h a ld a ja  O Ü  
T a rtu  T e h n o lo o g ia p a rk  ja  
m a ja n d u s te a d u s k o n n a  
e tte v õ tlu s k e s k u s .

II korrus -  R a v im ia m e t.
III korrus -  T Ü T I k e s k k o n n a 

te h n o lo o g ia  a re n d u s k e s 
ku s  n in g  a ru k a te  m a te r ja li
d e  ja  s e a d m e te  la b o r.

IV korrus -  T Ü T I b io m e 
d its iin i a re n d u s k e s k u s  
( lu u a k s e  in fe k ts io o s s e  
m a te r ja lig a  tö ö ta v  tu u m ik -  
la b o r  n in g  p ro te o o m ik a  ja  
m e ta b o lo o m ik a  tu u m ik -  
la b o r).

V korrus -  T Ü T I m a te r ja li-  ja  
k e e m ia te h n o lo o g ia  a re n 
d u s k e s k u s  ja  tü v ira k k u d e  
lab o r.

VI ja  V II korrus -  a rs t ite a d u s 
k o n n a  fa rm a a ts ia  in s titu u t.
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Head üliõpilased! Päevasesse õppesse laekus 
tänavu 8096 sooviavaldust

TÜ Sihtasutus jagab 710 000 krooni
R u th  K o t s a r
T Ü  S ih ta s u tu s e  ju h a tu s e  
liig e

TÜ  S ih ta s u tu s e  u s a ld u s k o -  
gu v a a ta s  ü le  s ih ta s u tu se  
te g e v u s e  tu le m u s e d  ja  s ti
p e n d iu m ifo n d id e  to o tlu s e d .

Sihtasutus lõpetas eelmise 
majandusaasta 0,6 miljoni

kroonise kasumiga. Ka tänavu 
seitsme kuuga on teenitud ka
sumit veidi alla miljoni kroo
ni, mis võimaldab stipendiu
miteks ja preemiateks jagada 
710 000 krooni 20 erinevast 
stipendiumifondist. Suurim 
on Ernst Jaaksoni stipendium 
(200 000 kr), minimaalseks 
stipendiumi suuruseks on 10

000 kr, reisistipendiumite 
suurused sõltuvad taotlustest.

Sihtasutuse juhatus kuu
lutab stipendiumikonkursid 
välja septembrikuu viimasel 
nädalal UTs. Septembris 
jõuab info ka teaduskonda
desse ning sihtasutuse stendi
le peahoones.

Info: www.ut.ee/sihtasutus.

T õ n u  L e h t s a a r
õ p p e p r o r e k to r

M ul on h ea  m ee l te rv ita d a  
te id  a lg a v a  õ p p e a a s ta  puhu l 
ja  s o o v id a , e t s e e  a a s ta  k o r
da  läh ek s . Õ n n itlen  kõ ik i, 
kes a lu s ta va d  e s im e s t õ p p e 
a a s ta t Tartu  Ü liko o lis ! O le te  
te in u d  h ea  v a liku .

Ülikool püüab igati teie 
ootusi ja soove hariduse 
omandamisel arvestada. Üli
õpilased kujundavad ülikooli 
näo. Teie naeratus loob nae
ratava ülikooli, teie kurbus 
teeb ülikooli nukraks. Me 
kõik tahame näha ülikooli 
naeratamas.

Tartu Ülikoolis õppimine 
võimaldab omandada mitme
külgse ja hea hariduse. Selle 
üks tagatisi on paindlikud 
õppekavad, mille raames on 
võimalik võtta erinevaid va- 
lik- ja vabaaineid.

K ah e ks a te is t tu h a t ü liõp ilas t
Sellest õppeaastast oleme 

püüdnud teha esmakursuslas
te elu lihtsamaks, registreeri
des neid alusmooduli sügisse
mestri ainetele teaduskonna 
poolt. Edaspidiste valikute 
tegemisel aitavad kaasüliõpi
lastest tuutorid, kes on saanud 
vastava koolituse.

Elame kiiresti muutuval 
ajal. Ilmselt paljusid töökohti 
ja võib-olla ka erialasid pole 
praegu veel olemas, millele 
tänased sisseastujad ühel 
päeval tööle asuvad. Ülikool 
on loonud täienduskoolituse 
süsteemi, mille kaudu on 
võimalik ka pärast lõpeta
mist õppida taas oma aima 
mater'is seda, mida muutuv 
aeg nõuab. Rõõmustav on 
tõdeda TÜ lõpetanute väga 
suurt tööhõivet, mis ulatub 
99%-ni. See näitab, et meie 
haridus on tunnustatud. 
Tundub, et ka meie uuel ko
dumaal, Euroopa Liidus, pole 
TÜ lõpetanutel töö leidmisega 
probleeme.

TÜ on kaheksateistkümne 
tuhande üliõpilasega suur 
kool. Suures koolis hakkama 
saamiseks on vaja omavahel 
käitumisreeglites kokku leppi
da. Mul on hea meel, et õppe
tööd puudutavate otsuste lan
getamisel osalevad aktiivselt 
ka üliõpilased. Üks probleem 
on õppekorralduse keerukus. 
Tahame sel sügisel koos üli
õpilastega praegu kehtivad 
regulatsioonid läbi arutada 
ja lihtsamaks muuta. Loodan, 
et ühiste jõupingutustega see 
õnnestub.

D o k to r iõ p p e  u u e d  a lu s e d
Käesolev aasta on kõigile 

Eesti ülikoolidele teatud 
mõttes esmakogemuse aasta. 
3+2 süsteemis lõpetas esime
ne lend bakalaureusi. Mõni 
aasta tagasi tuliste vaidluste 
kaudu rakendatud Bologna 
põhimõtted kannavad oma 
esimesi vilju. Ootuspäraselt 
jätkab enamik põhiõppe lõpe
tajaid (60%) magistriõppes. 
Ülejäänud lähevad tööle või 
mujale edasi õppima. Tahan

Üliõpilased kujundavad ülikooli näo. Teie 
naeratus loob naeratava ülikooli, kurbus 
teeb ülikooli nukraks. Me kõik tahame 
näha ülikooli naeratamas.

öelda tere tulemast kõigile 
magistriõppe üliõpilastele, 
kes on meile tulnud teistest 
kõrgkoolidest.

Doktoriõpe on kogu Eestis 
olnud aastaid murelapseks. 
TÜ eestvõtmisel läbiviidud 
uuringute põhjal on võima
lik üsna täpselt sõnastada 
meie doktoriõppe madala 
efektiivsuse põhjused, mis 
puudutavad nii juhendamist 
kui ka doktorikraadi staatust 
ühiskonnas üldiselt.

Sellest õppeaastast kor
raldub doktoriõpe Tartu Üli
koolis uutel alustel. Loodan, 
et iga doktorant leiab nõu 
ja suunamist, mida ta vajab. 
Doktorikoolid ja uuenevad 
õppekavad toovad kaasa uue 
kvaliteedi.

R a h v u s v a h e lin e  ü liko o l
Tasapisi suureneb ka välis

üliõpilaste arv. Käesoleval 
aastal on meil välisüliõpi- 
lastest sisseastujaid 30% 
rohkem, võrreldes möödunud 
aastaga. Kuigi arvud on väi
kesed (vastavalt 186 eelmisel 
aastal ja 242 tänavu) on 
suundumus siiski rõõmustav.

Loodame, et 2006. aasta toob 
siin olulise nihke, kui läheme 
rahvusvahelisele haridusturu- 
le kümne võõrkeelse magist- 
riõppekavaga ja laiendame 
võõrkeelset suveülikooli. 
Pidevalt suureneb võõrkeeles 
loetavate kursuste arv.

R a h v u s ü lik o o l
TÜ on ennast määratlenud 

rahvusülikoolina. Üks moo
duseid selle teostamiseks on 
tagada eestikeelne õppekir
jandus kõrghariduse kõikidel 
tasemetel. Mul on hea meel 
tõdeda, et TÜ õppejõud on eri 
projektide raames välja and
mas emakeelset õppekirjan
dust. Tahan siinkohal tänada 
ka TÜ kirjastust, kes tagab 
õpikute vormilise kvaliteedi.

Uue õppeaasta hakul soo
vin, et me hoiaksime ühte. 
Ka akadeemilises perekonnas 
on oma tõmbetuuled, mõrad, 
ebakindlus, kibestumised. 
Head perekaaslased, me ole
me üksteisele vajalikud. Soo
vin kõigile edukat uut aastat 
ühiste väärtuste hoidmisel ja 
ühiste eesmärkide saavuta
misel!

R I I G I E E L A R V E L I S T E L E  K O H T A D E L E  
I M M A T R I K U L E E R I T U D  Ü L I Õ P I L A S E D

B ak a lau reu seõ p e  
R aken d u skõ rg h arid u sõ p e  
M a g is triõ p e  (3 + 2 )  
M ag is triõ p e  (tead u sm ag is te r) 
Õ p eta jak o o litu s  
D o kto riõ p e

Miina Härma Gümnaasium 
56, Nõo Reaalgümnaasium 39 
ja Narva Humanitaargümnaa
sium 37 tänavu TÜs õpinguid 
alustajaga.

M a g is tr iõ p e  ja
õ p e ta ja k o o litu s e  a a s ta
Magistriõppesse astujatelt 

laekus 2346 avaldust. Täna
vu sai esimest korda õppima 
asuda uute 3+2 magistriõppe 
õppekavade riigieelarvelistele 
õppekohtadele.

Riigieelarvelistest õppe
kohtadest rohkem avaldusi 
esitati sotsiaal-, majandus- ja 
õigusteaduskonnas ning õi
gusinstituudis.

Vanasse magistriõppesse 
astumiseks esitatud keskmine 
avalduste arv oli 2,4. See on 
veidi väiksem kui varem. Suu
remad konkursid olid sotsiaal
teaduskonnas (kuni 9 inimest 
kohale), õigusinstituudis (7), 
õigusteaduskonnas (3,5) ning 
üksikutel teiste teaduskonda
de õppekavadel.

Kokku laekus enim avaldusi 
majandusteaduskonna eri
aladele.

Õpetajakoolituse aastal 
asub õppima riigieelarvelisel 
õppekohal 61 üliõpilast. Üld-

1666
166
5 44
2 28
61
223

juhul oli õpetajakoolituses 
avalduste arv enam-vähem 
võrdne riigieelarveliste õppe
kohtade piirarvuga. Erandiks 
oli informaatikaõpetaja õppe
kava, kuhu kandideeris 5 ini
mest ühele kohale.

D o k to r iõ p e  ja  
v ä lis ü liõ p ila s e d

Tänavu alustab doktori- 
õpinguid 228 uut doktoranti. 
Üldse laekus doktoriõppe 
kohtadele rekordiliselt 292 
avaldust.

Kõige enam võeti doktoran
te vastu eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse ning ajaloo 
õppekavale. Suurimad kon
kursid olid filosoofia- ning 
füüsika-keemiateaduskonnas. 
Mõlemas alustab tegevust ka 
doktorikool. Üldse alustab 
sügisel 6 doktorikooli.

Tänavu asub õppima 242 
välisüliõpilast, mis on ligi 
kolmandik rohkem kui mul
lu. Võrreldes eelmise aastaga 
kasvas ennekõike vahetus- 
üliõpilaste arv, kuid kasva
nud on ka magistrantide ja 
doktorantide arv. On ka 16 
välisdoktoranti, mis kinnitab 
TÜ kui tugeva teadusülikooli 
renomeed väljaspoolgi Eestit.

A im e  R a n d v e e r
v a s tu v õ tu  p e a s p e ts ia l is t

TÜ p ä evas e  õ p p e  v a s tu 
võtu l ra ken d a ti tänavu  
e n am iku s  te a d u sk o n d a d e s  
läven d ip õ h is t vastu võ ttu . 
V õ rre ld e s  2 0 0 4 . a as tag a  
p a ran es id  s isse as tu m is ek s  
va ja like  eks am ite  keskm ised  
p u n k tis u m m ad  kõ ig is  te a 
d u s k o n d ad es  ja  k o lle d ž ites .

Esimest korda oli keskkooli 
lõpetanutel võimalik esitada 
avaldusi Interneti teel elekt
roonse infosüsteemi SAIS 
abil. Viimast rakendas sel 
aastal suuremas mahus vaid 
TÜ. Interneti teel laekus 6,4 % 
bakalaureuseõppesse esitatud 
avaldustest.

Tartu Ülikoolis alustab tänavu õpinguid 242 välisüliõpi
last. 23.-26. augustini toimus välisüliõpilaste orientatsioo- 
nikursus. a ij a  sa k o v a

B a k a la u re u s e - ja  ra k e n 
d u s k õ rg h a rid u s õ p e

Kõige rohkem esitati päeva
se õppe avaldusi majanduse, 
õigusteaduse ja sotsiaal
teaduskonna (psühholoogia, 
riigiteadused, ajakirjandus ja 
suhtekorraldus) erialadele. 
Populaarsed erialad olid ka 
bioloogia, hispaania keel ja 
keskkonnatehnoloogia.

Eritingimustel võeti vastu 
22 üliõpilast. Silmapaistvate 
spordituiemuste põhjal soovis 
spordistipendiaadina õppima 
asuda 40 üliõpilaskandidaati.

Riigieelarvelistele õppekoh
tadele immatrikuleeritud on 
pärit kõigist maakondadest.

Avaldusi esitati 260 Eesti 
koolist, immatrikuleerituid 
on 237 koolist. Koolidest 
on esikohal Hugo Treffneri 
Gümnaasium 133, järgnevad

Koos esmakordse õppelaenu ja tudengipaketiga saad 
maailma parima tudengimärkmiku ja hulgaliselt kingitusi!
• tasuta ISIC rahvusvaheline üliõpilaspilet-pangakaart koos tuhandete soodustustega
• tudengihinnaga Fazeri pitsad Selverites
• üks tasuta sõit Edelaraudteelt
• parima hinnaga piletid PÖFFile
• Sportlandi lOOkroonine kinkekaart ja tasuta kliendikaart
• tasuta pääsmed Club Hollywoodi ning Club Tallinnasse
• K-Arvutisalongist väga hea hinnaga sülearvuti, arvutikott, digikaamera ja diktofon
• tasuta Arctic Sport Club ja Fittest Klubi pääsmed
• erakorralise hinna ja tasuta SMSidega Diil 99 pakett

Täpsem info aadressil www.seb.ee/student

i # i r .  / ü
y  |  feesti üliõpilaskondade liit EESTI ÜH I SP A NK

SEB

http://www.ut.ee/sihtasutus
http://www.seb.ee/student
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I N  M E M O R I A M

Sisyphose lahkumine 
Mati Unt
(1. jaan 1944 -  22. aug 2005)
Eelmisel akadeemilisel aas
tal ülikooli vabade kunsti
de professorina veel oma 
annet, kogemusi ja õpetust 
jaganud, nüüd aga juba ma- 
nalamehe Mati Undi elu ja 
looming oli tihedalt seotud 
Tartuga.

Tartumaalt Voore vallast 
pärit ja Tartu 8. keskkooli 
(Vello Saage stuudiumi!) 
1962 lõpetanud Undi esik
teos «Hüvasti, kollane kass» 
on mitmeski mõttes (miljöö, 
väikekodanlik rahu versus 
teadmishimuline, trotsiv 
noorus) võetav ühe järje
kordse Tartu romaanina.

Siin Tartus ja eriti Vane
muises sai Undi isiksus ka 
oma esmase vermingu, kui 
1966. a lavastati ta esik- 
näidend, noorte probleeme 
käsitlev «See maailm või 
teine», millele järgnes tõe
line läbimurre teatriilma 
näidendiga «Phaeton,
päikese poeg» (1968). Nii 
oli antud teatrile sõrm ja 
käsi... ja nüüd teame, et 
teater oli ka see, mis nee
las endasse Undi lõplikult. 
Aimu sellisest võimalusest 
saab igaüks, kes loeb tema 
teatriromaani «Via regia» 
(1975).

Undist kui kirjanikust, 
lavastajast ja publitsistist 
on kirjutatud kokku juba 
mitu riiulitäit artikleid ja 
uurimusi.

Aga Unt püüdis oma 
loominguga kogu aeg eest 
ära minna, mitte end kätte 
anda. Talle oli võõras tema 
isiku mütologiseerimine. 
Näitlejasõbralikuna püüdis 
ta ka endas säilitada näitle
jat. On ju teada, et paljudele 
näitlejatele on omane lapse
meelsus, mis võimaldab 
neil kehastuda (matkimi
ne!) kõige erinevamatesse 
rollidesse.

Mati Undigi mõnikord 
kapriisini ulatuv lapsemeel
sus, avaliolek kõigile või
malustele, heitlikkus koos 
lennukusega tegid temast 
kütkestava, kuid mingis vii
mases registris ikkagi sala
pära säilitava kaaslase.

Modernist kirjutamis- ja 
lavastamismeetodilt, oli 
Unt elutunnetuse ja -tõlgen
duse poolelt eksistentsialist.

Juba jutustuses «Elu võima
likkusest kosmoses» (1967) 
proosakogus «Kuu nagu 
kustuv päike» (1971), ju
tustuses «Tühirand» (1972) 
(milline sümbol!), aga eriti 
jõuliselt proosakogus «Must 
mootorrattur» (1976) ja ro
maanis «Sügisball» (1979) 
muutuvad Undi loomingus 
määravateks niisugused 
märksõnad nagu «juhus», 
«äng», «surm», «mäng», 
«absurd», «iroonia», mis 
on võtmesõnad ka näiteks 
Albert Camus’ loomingus, 
pürgides oma sügavuste
ni eksistentsialismi ühes 
sümboltekstis Camus’ 
«Sisyphose müüdis».

Undi elus ja loomingus 
ongi palju sisyphoslikku: 
absoluudi (lõplikkuse) va- 
lulev-neurootiline läbiela
mine, vaimne mäss surma 
vastu, üksilduse ületamine 
eneseteostusega, pidev pii- 
rilolek, sildade põletamine, 
põgenemine ühe tühjuse 
eest teise tühjusesse.

Camus arvas, et Sisyphos 
on oma lakkamatus ja ab
soluudi taustal mõttetus 
kivi mäkke veeretamises 
õnnelik.

Miskipärast usun, et Mati 
Undi õnnetunne toitus sa
mast allikast.

Kui Sisyphos on lahku
nud, siis jääb lavale veel 
kivi ja mägi... mis pärast 
Sisyphost pole siiski enam 
lihtsalt tumm rahn, vaid 
tänu veeretaja kätele ja 
neid juhtinud mõttele kõne- 
võimeline ja inspireeriv 
olemus.

R ein  V e id e m a n n  
Eesti k irjanduse pro fessor

Õ N N I T L E M E

6 0
Ülle Jaanusson, desinfektor -
26. august

5 5
Karin Varik, lastekirurgia 
vanemassistent -  30. august 
Jane Frey, loodusgeograafia 
ja maastikuökoloogia vanem
teadur -  1. september

5 0
Ester Ilja, klienditeenindaja -
27. august

4 5
Lilia Pihlap, raamatupidaja -
26. august

Agu Raudheiding, laborant -  
30. august

4 0
Kurmo Konsa, arhiivinduse 
dotsent -  31. august

3 5
Kersti Püssa, laborant -  29. 
august

2 5
Anu Roos, assistent -  27. 
august
Vigen Issahhanjan, insener -
30. august
Margot Lepp, spetsialist -  31. 
august

UNIVERSITAS 
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Rahvusvahelist suve- 
ülikooli juhib Mart Susi
A ija  S a k o v a

A u g u s tis t a su s  TÜ  ra h v u s 
v a h e lis e  s u v e ü lik o o li p ro g 
ra m m iju h in a  tö ö le  M a rt 
S u s i. P ro g ram m iju h i ü le s 
a n n e  on p ro g ra m m id e  k o o s 
ta m is e  k o o rd in e e rim in e , 
tu ru n d u s te g e v u s e  ju h tim in e  
ning s u v e ü lik o o li te g e v u s e  
k ä iv ita m is e  ja  a re n d a m is e 
ga  seo n d u v .

Mart Susi sõnul alustatakse
2006. a suvel 3-4 kursusega: 
«Järgnevatel aastatel kursuste 
arv suureneb».

Rahvusvahelise suveüli
kooli arendamine ja avamine 
haakub Susi sõnul otseselt

ülikooli rahvusvahelistumise 
strateegiaga, kuna TÜ on 
seadnud oma eesmärgiks 
jõuda Euroopa juhtiva 100 
teadusülikooli hulka. «Pal
judes sellesse võrdlusgruppi 
kuuluvates ülikoolides on ar
vestatav suveülikool olemas,» 
lisas Susi.

Kui siiani on TÜ rahvus
vaheline suvekool peamiselt 
tegelnud eesti keeles eesti 
keele ja kultuuri õpetamisega 
välismaalastele, siis 2006. a 
suvest alustab tööd rahvus
vaheline suveülikool. Lisan
duvad ingliskeelsed kursused 
välisriikide üliõpilastele ja 
noorematele õppejõududele.

24. augustil tänasid Türgi suveuniversiaadil edukalt esine
nud ülikooli sportlasi rektor prof Jaak Aaviksoo ja  linna
pea Laine Jänes. Vastuvõtule kutsutute seas olid naiste 100 
m tõkkejooksu kuldmedali võitja Mirjam Liimask (esireas 
vasakult esimene), vehklemises epee kulla saanud Olga 
Aleksejeva (esireas paremalt esimene) ning meeste kuuli
tõukes hõbemedalile tulnud Taavi Peetre (esireas keskel).

O V E  M A ID L A

Algab rebasenädal
D a i r e  T i ig iv e e

R e b a s e n ä d a l to im u b  2 9 . a u 
g u s tis t 3 . s e p te m b rin i.

Ka sel aastal on peahoones 
ja raamatukogus tudengite 
kõikidele küsimustele valmis 
vastama infopunkti inime
sed. Toimuvad ekskursioonid 
Tartus, Toomemäel ja ajaloo 
muuseumis. Oma kohaloluga 
rõõmustab meid ka Hillar 
Palamets, kelle aulapajatused 
on igal aastal palju kuulajaid 
kogunud.

Rebasenädal pakub tuden
gitele võimaluse teha tutvust 
oma professoritega. Kui 
kooliaasta edenedes küsivad 
küsimusi õppejõud, siis nüüd 
on tudengeil võimalus ise 
küsimusi esitada.

Sellel aastal on professorite 
talkshow teemaks «Oled sa 
tont või inimene?» ning kõne 
all on professori prototüüp.

Igal aastal oleme pakku
nud ka midagi uut. Sel aastal 
on võimalus meisterdada 
Antoniuse Gildis savist väikest 
rebast. Värvitud ja glasuuri
tud rebastest korraldatakse 
Hansapanga tudengikontoris 
näitus ning samas on võima
lik valida ka kõige vahvam 
rebane.

Rebasenädala lõpetab ava- 
jumalateenistus Tartu Jaani 
kirikus. Rebasenädals kor
raldavad õppe- ja üliõpilas
osakond, Eesti Evangeelsete 
Üliõpilaste Ühendus ja Agape 
Eesti.

Info://rebane.agape.ee.

A J A L O O  M U U S E U M  T E A T A B

Alates septembrist lüheneb toomkiriku tornide külastusaeg. 
Tornid on avatud E-P 11-17.
1. septembril on ajaloo muuseum kõigile tasuta, kl 15 toi
mub rebasenädala raames tudengitele tasuta ekskursioon.

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 2005/2006. õa Volkswagen 
Stiftungi toetusest makstava

doktoris tipendium i konkursi.
Taotleda võivad TÜ kõigi teaduskondade doktorandid eeti
kaküsimustega tegeleva projekti kirjutamiseks. Stipendium 
määratakse kuni viiele doktorandile üheks aastate (3520 
krooni kuus).
Stipendiaadiks olemise ajal peab doktorant elama alaliselt 
Eestis. Ta peab pidama ettekandeid oma tööst ja kohustuma 
osalema eetikakeskuse interdistsiplinaarsetes kollokviumides 
ning külalislektorite seminarides.
Nõutavad dokumendid (inglise või saksa keeles): CV ja 
publikatsioonide nimekiri, eetikaalase uurimistöö projekt 
(3-5 lk), juhendaja soovitus, avaldus (vabas vormis, koos 
põhjendusega).
Dokumendid esitada hiljemalt 16. septembriks eetikakesku- 
sesse, Ülikooli 7 II korrus. Kontaktisik: Margit Sakson, tel 737 
5427, margit.sakson@ut.ee.

KAI TSMI SED
3 0 . augustil to im uvad  ka itsm i
sed  g e rm a a n i-ro m a a n i filo loog ia  
o s ako n n as  P aab elis  ruum  103: 
magistritööd:
kl 12 Kristel Ruutmets «S õ n av a 
ra õ p p im is e  s tra teeg iad  inglise  
kee le  kui võ õ rkee le  õppim isel» . 
J u h e n d a ja  Krista V o g e lb erg , 
p e d -k a n d . O p o n e n t Ü lle Türk; 
kl 13 Kärt Rummel «K uidas kir
ju ta d a  loetavaid  tekste . E es tlas 
te  p ro b le em id es t inglise keeles  
kirjutam isel». J u h e n d a ja  Ülle 
Türk, M A . O p o n e n t Raili P õ ld 
saar, MA.
Magistriprojektid: 
kl 14 Merike Eckle «H a ige  
uurim ise saks a -ee s ti sõnastik». 
J u h e n d a ja  A nne A rold , PhD. 
O p o n e n t M a lle  H äm arik , knd  
(p ed iaa tria  õppeto o l); 
kl 14 .30  Iile Põder «E esti-saksa  
E u ro o p a Liidu s truktuurifond i- 
d e sõnastik». J u h e n d a ja  Helg i 
A ndresson , M A. O p o n e n t Kaari 
A ntzo n, MA;
kl 15 Kristel W eidebaum «E u ro o 
p a  k e e le õ p p e  raa m d o k u m e n t: 
õ p p im in e , õ p e ta m in e  ja  h in d a 
m ine». J u h e n d a ja  Ü lle Türk, MA. 
O p o n e n t Leili Kostabi, MA; 
kl 15 .30  M arika Lever «Ees- 
ti-ing lise  sü vam u u sika  valik- 
sõnastik . N oodik iri, h a rm o o n ia , 
vorm id , žanrid». J u h e n d a ja  Enn  
Veidi, filo l-knd . O p o n e n t Ilm ar 
A nvelt, MA;
kl 16 Kairit Kaur « E estim aa k u 
b e rm an g u valitsu s e  pub likaad id  
(1 7 9 6 -1 8 5 2 ) ja  n e n d e  sõ jan d u s- 
s õ n av ara  (saksa-eesti)» . J u h e n 
d a ja  A nne Arold , PhD. O p o n e n t  
R eet B ender, MA; 
kl 16 .30  Jana Tali «Viisakus ja  
stra teeg ilin e  kee lekasu tu s  po lii
tiku te  kõ nedes: võrd lev uurim us  
inglise-, v e n e - ja  eestikee lse te  
poliitiku te kõ n ed e  põhjal». 
J u h e n d a ja  Krista V o g e lb erg , 
p e d -kn d . O p o n e n t Raili P õ ld 
saar, MA.
30 . augustil kl 14 ka itseb  m a te - 
m a atik a -in fo rm a a tik a te a d u s k o n -  
nas Liivi 2 -4 0 4  Inga Parts dok
toritööd «Tükiti p o lü n o m iaa lsed  
ko llo kats io o n im eeto d id  nõrgalt 
s in g u la arse te  in teg ro -d iferen t- 
siaa lvõrrand ite  lahendam iseks»  
PhD (m a tem a atik a ) kraadi 
saam iseks . J u h e n d a ja  prof 
A rvet Ped as. O p o n e n d id  prof 
H erm a n n  B runner (M e m o ria l 
U niversity  of N ew fo u n d lan d ) ja  
prof Ja an  Jan n o  (T T Ü ).
31. augustil to im ub  doktori
tööde ka itsm ine sem io o tika  
o s ako n n as  Tiigi 78-311:
kl 11.15 Boriss Baljasnõi «Tõlki
m ise sem io otilised  as p ek tid  
ja  rakenduslik  tõ lketeadus». 
J u h e n d a ja  prof P ee ter Torop. 
O p o n e n d id  filo lo o g ia d o kto r prof 
N ata lja  G a le jeva , Tveri R iikliku  
Ü likooli ke e le tea d u se  ja  ku ltuu
ridevah elise  kom m un ikats ioon i 
k a te e d e r ja  M ihhail Lotm an, s e 
m ioo tika  van em tead u r, PhD; 
kl 14.15 Eleonora Rudakovs- 
kaja-Borissova «Toidu s e m io o 
tika  A ndrei P latonovi teostes». 
J u h e n d a ja  dots Ü lle Pärli. 
O p o n e n d id  filosoofiadokto r prof 
M aria  D m itrovska ja , I. Kanti nim  
V e n e m a a  Riikliku Ülikooli (K a li
n ingrad) ven e  ja  ü ld k e e le te a d u 
se k a te e d e r ja  Je le n a  G rigorjeva, 
s e m io o tika  lektor, PhD.
5. sep tem bril kl 15.15 ka itseb  
T ä h e  4 aud 2 0 7  M eelis-M ait 
Sildoja m agistritö öd  «G aA sP - 
p õh ise fo to d e tekto ri s p ek tra a l- 
se p e e g e ld u s e  ja  tund likkuse  
uurim ine ning m od elleerim ine»  
raken d u sfü ü s ika  eria lal. J u 
h e n d a ja d  Toom as K übarsepp, 
tehn ikadoktor, AS M etro sert e ta -

lon iteen u ste  divisjoni juh t ja  dots  
K alev Ta rk p ea , fü ü s -m at-k n d . 
O p o n e n d id  U no  V e ism ann , füüs- 
m at-knd , Tartu  O bservatoo rium i 
va n e m te a d u r ja  Ilm ar R am m o, 
fü ü s -m at-k n d .

TEATED
O n a lan u d  reg is treerim ine  tasu
lisele TOEFLi inglise keele et
tevalmistuskursusele. Kursus 
to im ub  te isipäeviti kell 16 .15 -19 . 
O s a le m a  on oo d a tu d  kõik, kel 
huvi testile  o rien teeritu d  k e e le 
õ p p eks . T ä p se m  info w w w .u t.e e / 
a m e e rik a  või tel 742 72 43 .
1. sep tem bril kl 19 es inevad  
S õ b ra m a ja s  Genialistid ja 
InBoil.
Pilet ee lm ü üg ist 3 0  (TÜ Ü E , Ü li
kooli 18b), kohapeal IS IC -kaard i 
ettenäitam isel 4 5  ja  teistele 6 0  kr. 
Peo ko rra ldab  TÜ  Ü liõ p ilas 
es indus.

LOENGUD
1 2 .-1 5 . sep tem brin i to im ub  
ven e ja  slaavi filo loog ia  o s a 
ko nnas erikursus «A. Puškin 
1830ndatel: kirjandus, ajalugu, 
poliitika» (F L V E .03 .287 , 1 AP, 
A). Lektor: C alifo rn ia  Ülikooli 
(U SA ) prof A lek sa n d r O spovat. 
E sim en e loeng to im ub  12. s e p 
tem bril kl 14.15. R eg is treerim ine  
Õ IS is  või tel 7 3 7  6 3 5 2 .

KURSUSED
Filosoofia  o sako n n a  vaba lt va li
tavad  a inekursused:
Aja ja ruumi filosoofia  
(F L F I.0 3 .0 0 3 , 2-16  n, N 12-14  
Lossi 3 -2 2 3 , Piret Kuusk). 
Vaimuteooria -  filosoofilised  
ja psühholoogilised aspektid  
(F L F I.0 3 .0 6 5 , 2-15n (üle n äd a la ), 
E 16-18 ja  T  12-14 Lossi 3 -2 2 3 , 
B runo M ö lder).
Sissejuhatus keelefilosoofias
se (F L F I.0 3 .0 3 6 , 2-16 n, N 16-18, 
Ü likooli16-214, Jaan  K angilaski). 
George Berkeley m etafüüsi
ka -  fookuses ja kontekstis 
(F L F I.0 0 .0 5 0 , 4-14 n (üle n ä d a 
la), E 16-18 ja  T  12-14 Lossi 3 - 
2 2 3 , R o o m et Ja ka p i). 
M erleau-Ponty tajufenom eno- 
loogia (F L F I.01 .071 , 2-15 n, K 
12-14, Lossi 3 -2 2 3 , lektor E duard  
P arh o m en ko ).
Sissejuhatus Immanuel Kanti 
eetikasse (F L F I.01 .05 0 , 2-15  
n, N 14-16 Lossi 3 -2 2 3 , lektor 
E duard  P arh o m en k o ).
Martin Heideggeri kogemusest 
keele teil (F L F I.0 1 .012, 3 -15 n T  
16-18, Lossi 3 -2 2 3 , lektor Tõnu  
Luik).
Esteetika (F L F I.01 .011 (2 AP) 
ja  F L F I.0 0 .0 2 3  (4 A P), 2-15 n, T
10-12, Ü likooli 16 -214, prof Ü lo  
M atjus).
Info: tel 7 3 7  5314 .

■ H n s m n n *
Korp! Sakala ku tsub o m a  kü la
lisõhtute le a k a d e em ilis e lt o rg a 
n is ee ru m ata  m e es tu d en g e id  1.,
9. ja  15. sep tem bril.
Õ h tud  to im uvad  ko n ve n d ih o o 
nes Veski 69 , kl 21.15.
Riietus: ülikond.

T Ü  raa m atu k o g u s  av ata kse  30. 
augustil kl 13 Eesti Kultuurkapi
tali 80. aastapäeva fotonäitus.
TÜ  a ja lo o  m uu seu m i va lges  
saalis  avatakse  31. augustil kl
16 näitus «Farmaatsia ajaloost 
Tartu Ülikoolis», kus sa ab  näha  
fa rm a a ts ia  instituudi va n a  labori- 
sisustust ning ajaloo lis i õ p p e - ja  
tea d u stö ö  va h en d e id . Instituut 
a lustab  õ p p e tö ö d  uue s isse
s e a d e g a  reno veeritud  m ajas  
N o o ru se  1.

ÜLIKOOLI KOHVIK
Ülikooli Kohvik võtab tööle  

klienditeen indaja ja nõudepesija .

CV saata kohvik@kohvik.ut.ee või tuua Ülikooli 20. 
Lisainfo 737 5402.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:margit.sakson@ut.ee
http://www.ut.ee/
mailto:kohvik@kohvik.ut.ee


T Ä N A  L E H E S

Tartu Ülikooli 
uus palgaeeskiri
LK 2

Geenifoorum 2005
LK 3

O N L I N E ' K Ü S I T L U S

Kas kasutad TÜ struktuuri- 
raamatut ja/või veebi??

V asta ja id : 156  
U us küsim us: 

M illine on su lle kõ ige  
olu lisem  Tartu  Ülikooli 

õ p p im a  tu lem ise  põhjus?  
Vasta: w w w .u t.e e /a ja le h t/

Ta r t u  ü l .<.--------

a
fiAANMUKOBU

2. september 2005

TARTU ISIS

U U D I S E D

Didole pühendatud 
kõnekoosolek
Täna kell 12 algas ajaloo muu
seumi valges saalis kõnekoos
olek «Andres Dido 150».

Ettekannetega esinevad 
Peep Pillak, Peeter Olesk, 
Indrek Hirv, Heini Viibiks ja 
Hando Runnel.

Andres Dido (Tiido) oli eesti 
rahvusliku liikumise tegelane 
ja tsarismi vastane.

Kõnekoosoleku korraldavad 
välisministeerium, TÜ, riigi
arhiiv ja kirjandusmuuseum.

Rahvusvaheline 
Berkeley konverents
5.-8. septembrini SA Domus 
Dorpatensises toimub konve
rents on pühendatud kuulsa 
iiri filosoofi George Berkeley 
(1685-1753) mitmekülgsele 
loomingule.

Konverentsil esinevad tun
nustatud Berkeley uurijad 
kogu maailmast. TÜst peab 
ettekande üks konverentsi 
korraldaja, filosoofia osakonna 
vanemteadur Roomet Jakapi.

Jakapi sõnul tekkis idee 
korraldada Tartus esinduslik 
Berkeley konverents 2003. a 
konverentsil Prantsusmaal 
Rennes’is. Tartu konverentsi 
kaaskorraldab Rootsi uurija 
Bertil Belfrage. Konverentsi 
toetavad eetikakeskus, TTÜ 
humanitaar- ja sotsiaalteadus
te instituut ning Rahvusvahe
line Berkeley Ühing.

Välistudengite  
vastuvõtt

N R. 2 6  (2 2 2 6 ) w w w .u t.e e /a ja le h t

Tulekul Academica IX
A ija  S a k o v a

2 4 .-2 8 .  sep tem b rin i to im u b  
jä rje k o rd n e  S ak s a-E e s ti a k a 
d e em ilin e  nädal A ca d em ic a  
IX . P ea te em a  on «R ahvu slik  
id en titee t 21. sajandil?».

Aulakõne peab Tübingeni 
Ülikooli filosoofia- ja ajaloo
teaduskonna uusaja ajaloo 
osakonna juhataja prof Dieter 
Langewiesche.

Välissuhete osakonna pea
spetsialisti Lea Kivi sõnul 
järgneb aulaloengule diskus
sioon väga aktuaalsel teemal 
«Ingliskeelne ülikool Saksa
maal ja Eestis?». Diskussiooni 
juhib rektor Jaak Aaviksoo. 
Sellest võtavad osa neli Saksa 
ja neli Eesti professorit.

Peale aulaloengu toimuvad 
teaduskondades kutsutud 
külalisprofessorite ettekan
ded. SA Domus Dorpatensis 
ruumides on saksa ja eesti 
üliõpilaste kohtumisõhtu.

Kohtumise eesmärk on Saksa
maal õppinud eesti üliõpilaste 
ja Eestis õppivate sakslaste 
kogemuste ja teadmiste va
hetamine.

Saksa-Eesti akadeemilise 
nädala idee tekkis 1995. aasta 
sügisel ning omandas tänu in
nukatele eestvedajatele ning 
toetajatele mõlemalt poolt 
kiiresti konkreetse vormi. 
Academica lähtub ideest, et 
kultuur ja haridus, eriti kõrg
haridus, pole kunagi suutnud 
areneda isolatsioonis, lahu
tatuna diskussioonist, ideede 
ja teooriate omavahelisest 
konkurentsist.

Academica toimub igal aas
tal erineval teemal. Eelmiste 
aastate teemadeks on olnud 
«Teadus ja teadmistepõhine 
ühiskond», «Euroopa ühised 
väärtused ja visioonid hari- 
duses«, «Ülikooli teadustra- 
ditsioon: kohustus, eelis või 
väljakutse?».

30. augustil tähistas ülikool 200 aasta möödumist peahoonele nurgakivi panekust. Möödu
nud kahe sajandi jooksul on sellest hoonest kujunenud Eesti hariduse ja  haritud Eesti sümbol. 
Üritusega juhiti tähelepanu kogu ülikooli ajaloolise hoonestu renoveerimisvajadusele. 
Rektor Jaak Aaviksoo sõnul ootab ülikool renoveerimisprogrammile kõigi haridussõpra- 
de toetust. « Vene keisri toel jõuti peahoone sissepühitsemiseni nelja aastaga. Loodame, et 
vaba Eesti rahva toetusega õnnestub meil ühiselt tähistada nelja aasta pärast selle hoone 
valmimise 200. aastapäeva täielikult renoveeritud ja  kindlal vundamendil seisvas kaunis 
majas.» Pikemalt peahoone päevast järgmises UTs. 2Xandres tennus, 2xva r je  sootak

30. augustil toimus ajaloo 
muuseumis välisüliõpilaste ja 
-õppejõudude vastuvõtt.

TÜs asus alanud õppeaastal 
õppima 242 välisüliõpilast. 
See on kolmandiku võrra roh
kem kui eelmisel õppeaastal.

Tervituskõne pidasid rektor 
Jaak Aaviksoo, Tartu abi
linnapea Vladimir Šokman, 
välisüliõpilane Martin Büttner 
ja välisõppejõudude esindaja 
Elke Hanusch. Rektor toonitas 
välistudengite olulisust üli
koolile rahvusvahelistumises.

RINGKÄIK
PEAHOONES

Tartu tehnoloogialinnak sai nurgakivi
Peaminister Andrus Ansipi pöördumine tehnoloogiainstituudi uue hoone avamise puhul
M ille g ip ä ra s t on m eil vah e l 
sen i tu n d a  te a tu d  v õ õ ris tu s t  
s e lle  ü le , e t Tartu  Ü liko o lis  
on ü h täk k i o le m a s  te h n o 
lo o g ia in s titu u t.

On selle taga siis kartus, 
justkui Tartu aima mater ta
haks endale napsata Tallinna 
Tehnikaülikooli rolli meie 
insenerihariduses? Või on see 
lihtsalt tavapärane Tallinna- 
Tartu vastasseis -  andke mei
le ülikool -  andke meile siis 
tehnikateaduskond!

Minu arusaamist mööda on 
need kaalutlused aga aluseta. 
Õigupoolest ei ole seesuguste 
«vulgaarteoreetiliste» seisu
kohtade esitamine ülepea 
kohane.

Sest selles, et Tartu Üli
kool tegeleb infotehnoloogia, 
biomeditsiini- ja keskkonna
tehnoloogia või siis keemia- ja 
materjalitehnoloogiaga, pole 
midagi eripärast.

See on enam kui loomulik, 
ja nii ülikooli, veelgi enam 
aga kogu Eesti jaoks häda
vajalik.

U usi n o b e lis te
Seega on loomulik ja kogu 

Eesti jaoks hädavajalik ka 
Tartu Ülikooli Tehnoloogia
instituut. Ja seega on häda
vajalik ka see instituudi uus 
ja ilus maja. Jääme siit seinte 
vahelt ootama uusi Tartu Üli
kooli kasvandikke-haritlasi, 
kes jätkaksid ülikoolile kuul
sust toonud teadlaste rida. 
Ja miks mitte jõuda ka No
beli preemiani? Muide, nelja 
aasta pärast (2009) möödub 
sada aastat sellest, kui seni 
viimasele (ja ainsale) Tartu 
Ülikoolist võrsunud teadlase
le Wilhelm Ostwaldile anti 
üle Nobeli preemia.

Wilhelm Ostwald oli ju ka 
kunagi noor üliõpilane, siis 
eradotsent, kes kasutas toona
seid uusimaid tehnoloogiaid. 
Omamoodi vapiteadlaseks 
Tartu Ülikooli Tehnoloogia
instituudile võiks see mees 
vahest küll olla.

Kui nüüd tulla ajas meile

Uue hoone lindi lõikasid läbi direktor Mart Ustav, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rektor Jaak Aaviksoo, peaminister 
Andrus Ansip ja sotsiaalminister Jaak Aab. TA president Richard Villems (paremal üleval). Uue maja võti. 3xandres tennus

Riik peaks panustama eelkõige teaduse 
infrastruktuuri arendamisse.

lähemale, siis oleks tänasel 
tähtsal päeval igati kohane 
osundada tehnoloogiainsti
tuudi asutamise ajast pärine
vat arengustrateegiat aastaiks 
2003-2007, mille punkti 7.4 
järgi «Tehnoloogiainstituudi 
arendus algab Nooruse 1 maja 
renoveerimise, sisustamise ja 
arenduskeskuste laborite käi
vitamisega».

Nüüd on see maja siis ole
mas ja peaministrina on mul 
suur au ja meeldiv võimalus 
osaleda selle hoone avamisel, 
millega Tartu Ülikool on saa
nud hakkama omal jõul.

U us k e e m ia h o o n e
Ent seda hoonet avades, ja 

ümber nurga Biomeedikumi 
poole kiigates, oleks õige kohe 
rääkida n-ö nurgakivi pane
kust tervele teadus- ja tehno- 
loogialinnakule siin Maarja
mõisa väljal. Siin on ruumi 
mitmele kõrgtehnoloogisele 
instituudile, kuid isiklikult 
ootaksin siia väga ülikooli 
keemiahoonet. Praegune ar
mas maja Jakobi tänavas on

torudest ja ventilatsioonišah- 
tidest uuristatud nagu Šveitsi 
juust ning seal on keeruline 
kui mitte võimatu tänapäe
vast teadus- ja õppetööd kor
raldada.

T e a d m is te  ra k n e d a m in e
Tehnoloogialinnaku-usku 

on ka tehnoloogiainstituut ise, 
olles oma eesmärkidena kirja 
pannud: luua teadus- ja aren
dustegevusega alus kõrgtehno
loogilisele majandussektorile 
Eestis; edendada innovatsioo
nis aktiivse osalemise kaudu 
Eesti firmade konkurentsivõi
met; osaleda aktiivselt Eesti 
inimkapitali arendamisel, 
sealjuures eriti tehnoloogia- 
alase kompetentsusega tead
laste, praeguste ja tulevaste 
ettevõtete juhtide koolitamisel 
ja ettevalmistamisel.

Selle kõigeni jõudmiseks tu
leb ühendada ülikooli, riigi ja 
ettevõtjate huvid ja raha. Kui 
tahame olla vaimult suured 
ja maailmaga ühte jalga käia, 
peame lähiaastatel investee
rima teadus- ja arendustege

vusse vähemalt kolm korda 
praegusest enam ning looma 
soodsa keskkonna eraette
võtjate teadusinvesteeringute- 
le. (Sellest olen ka Postimehes 
avalikult kirjutanud juba 2 a 
tagasi).

Peaministrina ei saa ma 
oma toonastest sõnadest lahti 
öelda ja teen kõik, et teadus- ja 
arendustegevuse rahastamises 
põhimõttelist pööret saavu
tada.

Seda ei tee me Brüsseli ega 
Lissaboni pärast. Seda on vaja 
meile endile.

Loomulikult on ainuüksi 
kasvavatest rahanumbritest 
vähe. Rahastada tuleb eeskätt 
neid valdkondi, kus see ka 
tulemusi annab. Eesti prob
leemiks pole sugugi mitte 
teadmiste puudumine, vaid 
nende vähene rakendatavus. 
Riik peaks panustama eel
kõige teaduse infrastruktuuri

arendamisse. See on eeldu
seks, et kaasata siinsetesse, 
olemuselt enesestmõistetavalt 
rahvusvahelistesse teaduspro
jektidesse tippteadlasi mujalt 
maailmast.

Teisalt on oluline, et Eesti 
andekad noored teadlased 
leiaksid piisavalt irriteerivaid 
väljakutseid kodus. Selles 
mõttes on just Tartu Ülikooli 
Tehnoloogiainstituut oma
moodi teenäitaja, kuhu on 
tagasi pöördunud või pöördu
mas nii mitmedki nimekates 
välisülikoolides doktorikraadi 
kaitsnud või neis end järel
doktorina täiendanud noored 
teadlased. Olgu siis Mart Loog, 
Lauri Vares, Lauri Toom jt.

Soovin arukust, kannatlik
kust ja jõudu ning õnnelikku 
kätt teaduses!

A n d ru s  A n s ip , 
p e a m in is te r

http://www.ut.ee/ajaleht/
http://www.ut.ee/ajaleht
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Ülikool tunnustab*
TÜ tänukirja ja aumärgiga 
tunnustati siseauditi juhti Epp 
Vengerfeldti ja akadeemilist 
sekretäri Ivar-Igor Saarniitu.

Tänukirja ja väikese meda
li pälvisid kunstimuuseumi 
direktor Inge Kukk ja dots 
Anne-Mai Parring.

Väikese medaliga tunnusta
ti dots Aavo Luuki, prof Jaan 
Lellepit ning raamatukogu 
töötajaid Maiga Davõdovat, 
Kersti Jalast, Marina 
Ostrovskajat, Jelena Raidi, 
Lilia Külvi, Hain Tanklerit, 
Valvi Hiirt, Ester Iljat, Malle 
Ermelit, Merike Ennokit ja 
Elli Jakobsoni.

Tänukirjaga autasustati prof 
Risto Tammelot, metoodik 
Sulev Uusi, juhendaja Ana 
Kontorit, lektor Aime Mäekas- 
ke, emeriitprof Ülo Vooglaidi 
ja vanemteadur Aadu Mirmet 
ning raamatukogu töötajaid 
Ülle Jaanussoni ja Ester Iljat.
* Alates 17. juunist

Dekaani kandidaat 
prof Toomas Haldma
Majandusteaduskonna dekaa
ni kandidaat on majandusar
vestuse prof Toomas Haldma. 
Haldma kandidatuuri esitasid 
professorid Jüri Sepp, Urmas 
Varblane, Tiiu Paas ja Mart 
Sõrg.

7. septembriks peab kandi
daat esitama kandideerimise 
nõusoleku.

Slavistide ja  se
m iootikute seminar
9.-11. septembrini toimub 
TÜs 10. rahvusvaheline se
minar «Käesolevaid ja läinud 
aegu -  kultuurirefleksioon 
möödunud epohhist».

Prof Ljubov Kisseljova sõnul 
käsitletakse ettekannetes aja
loolise narratiivi ülesehituse 
retoorilisi vahendeid, kirjaniku 
hoiaku transformatsiooni jne.

See on Tartu ja Helsingi 
ülikoolide vene kirjanduse ja 
kultuuri uurijate X ühissemi
nar. Koostöö TÜ ja Helsingi 
Ülikooli slavistide vahel sai 
alguse 1987. Pikaajalise koos
tööprogrammi arendas välja 
akad Juri Lotman. Hakati 
välja andma ka kogumikku 
«Studia Russica Helsingiensia 
et Tartuensia».

Seminaril osaleb 40 teadlast 
Soomest, Eestist, Lätist, Lee
dust, Venemaalt, Ukrainast, 
USAst ja Iisraelist. Konverents 
algab 9. septembril aulas, 
järgmiste päevade ettekanded 
toimuvad Näituse 2 aud 105.

Ürituse korraldab vene 
kirjanduse õppetool koos se
miootika osakonnaga.

Toetus sugulas
keelte uurimiseks
Saksa teadusfond Volkswagen- 
stiftung eraldas DOBES-pro- 
jekti raames (Dokumentation 
bedrohter Sprachen ehk ohus
tatud keelte dokumenteerimi
ne) TÜ uurali keelte õppetooli 
ja Göttingeni Georg-August 
nim Ülikooli soome-ugri ka
teedri ühisprojektile kaks mil
jonit krooni kahe ohustatud 
samojeedi keele dokumentee
rimiseks.

Järgmisel kolmel aastal tee
vad TÜ doktorandid Florian 
Siegl ja Kaur Mägi eenetsite 
ja metsaneenetsite külades 
Lääne-Siberis keeleteaduslik
ke ja etnoloogilisi välitöid. 
Projektijuhid on TÜ uurali 
keelte prof Ago Künnap ja 
Göttingeni Ülikooli soome- 
ugri kateedri prof Eberhard 
Winkler.

R a iv o  V a lk
p e r s o n a l i tö ö  p e a s p e ts ia l is t

1. s e p te m b ris t h a k k a s  ü li
k o o lis  k e h tim a  uus p a lg a 
e e s k iri.

Ülikooli palgapoliitika 
analüüsimiseks moodus
tas rektor 2005. a alguses 
komisjoni, kuhu kuulusid 
teaduskondade ning admi
nistratsiooni esindajad. Kõik 
palgakorralduse sisseviidud 
muudatused lähtuvad otseselt 
komisjoni 16 ettepanekust, 
mis kiideti heaks ka TÜ va
litsuses.

P a lk  m o tiv e e r ib
TÜ palgaeeskirja uuenda

misel juhinduti ülikooli aren
gukavast A2008. See näeb 
ette püstitatud eesmärkide 
täitmisele motiveeriva tule
musjuhtimise süsteemi välja
töötamist ja rakendamist.

Peale selle peeti silmas 
teksti head loetavust ja õigus
aktide kordamise vältimist.

Uuendatud palgakorraldus 
toetab senisest enam püstita
tud eesmärkide saavutamist 
töötaja, üksuse ja ülikooli 
tasandil, võimaldades paind
likult reageerida muutustele 
töötaja töös ning tegelikus 
tööpanuses.

Sõltumata organisatsiooni 
tegevusvaldkonnast, on pal
gakorraldust reguleeriv ees
kiri üks personalivaldkonna 
põhidokumente, mis otseselt 
puudutab kõiki töötajaid. 
Heale palgakorraldusele 
esitatavad nõuded on mitme
kesised ning võivad pealispin
nal näida isegi vastuolulised. 
Näiteks on otstarbekas hoida 
palgasüsteem ja selle aluseks

olevad põhimõtted võrdlemisi 
stabiilsena, ent samas peab 
palgakorraldus olema piisa
valt dünaamiline ning toeta
ma eesmärkide saavutamist 
muutuvates tingimustes.

P e a m is e d  m u u d a tu s e d
• Töö tulemuslikkuse hin

damine ning sellel põhinev 
tasustamine.

Struktuuriüksuse juht 
hindab töötajate töö tule
muslikkust vähemalt kord 
aastas ning viib läbi tulemus- 
vestlused talle vahetult allu
vate juhtide ja akadeemiliste 
töötajatega.

Lähtuvalt eelmise perioodi 
töö tulemustest võib töötaja
le määrata individuaalse või 
üksuse tulemustasu. Üksuse 
tulemustasu makstakse kõi
gile üksuse töötajaile võrdses 
summas. Samuti võib tule
muslikkust ning uue perioodi 
tööülesandeid arvestades 
muuta töötaja põhipalga- 
määra.

• Paindlikum ja selgem lisa- 
tasustamine.

Eristatakse lühi- ja pika
ajalisi tööülesandeid. Lühiaja
liste, kuni kuus kuud kestvate 
või ebaregulaarselt pikema 
perioodi jooksul täidetavate 
lisaülesannete eest makstava 
lisatasu piirmäär puudub. 
Pikaajaliste, enam kui kuus 
kuud kestvate lisaülesannete 
(sh juhtimisülesanded) täit
mine ja selle eest tasustamine 
lepitakse töötajaga kokku töö
lepingus ning vastav lisatasu 
vormistatakse põhipalga koos
tisosana. Lähtudes asjaolust, 
et üldjuhul juhib õppetooli 
professor, on õppetooli hoid
ja lisatasu seotud professori

Ü L I K O O L I  P A L G A P O L I I T I K A  P Õ H I M Õ T T E D

• Ü htsus ja  te rv ik likk u s  -  kõ iki p õ h im õ tte id  ra k e n d a ta k s e  k õ ig ile  tö ö ta ja ile .
• T asustam ise  a lu seks  on tö ö ta ja  töö  v äärtu s likku s  ü likoo li ku i te rv ik u  k o n te k s tis , tö ö  s e o tu s  

ü liko o li p õ h ik ir ja s  n in g  a re n g u k a v a s  to o d u d  e e s m ä rk id e  tä itm is e g a  n in g  tö ö  is e lo o m  (v a s tu tu s e  
u la tu s , tö ö  k e e ru k u s  jm s ).

• Tasustam isel a rvestatakse  Eesti palgaturu konteksti. A k a d e e m ilis te  a m e tik o h ta d e  pu h u l on  
e e s m ä rk  o lla  E es tis  p a lg a tu ru  liid er n in g  s a a v u ta d a  p ro fes so ri, d o ts e n d i, lek to ri ja  a s s is te n d i/ 
õ p e ta ja  k e s k m is e k s  tö ö ta s u k s  v a s ta v a lt 4 :3 :2 :1 ,7  riigi k e s k m is t p a lk a . M itte a k a d e e m ilis te  a m e ti
k o h ta d e  pu h u l on  e e s m ä rk  m a k s ta  tö ö jõ u tu ru l k o n k u re n ts iv õ im e lis t ta s u .

• V äärtu s ta takse  tu lem u ste le  o rien teeritu d  tö ö ko rra ld u s t ja  tasu stam ist. S e lle k s  ra k e n d a 
ta k s e  e e lm is e  p e rio o d i tö ö  tu le m u s lik k u s e  h in d a m is e l p õ h in e v a t in d iv id u a a ls e t  ja /v õ i ü k s u s e  
tu le m u s ta s u  n in g  p õ h ip a lg a m ä ä ra  m u u tm is t k in d la k s  p e rio o d ik s  lä h tu v a lt  tu le m u s v e s tlu s e l 
k o k k u  le p itu d  ü le s a n n e te s t.

• D e tse n tra lis ee ritu s  -  vo litused  ja  vastu tus  tö ö ta ja te  pa lga  ku ju ndam isel on antud te g e li
kule  tö ö ko rra ld a ja le . T a s u s ta m is o ts u s e id  te e b  s tru k tu u r iü k s u s e  ju h t k o o s k õ la s ta tu lt  k õ rg e m a  
a s tm e  ju h ig a , k o n s u lte e r id e s  v a ja d u s e  ko rra l p e rs o n a lio s a k o n n a g a .

• K õig ilt tö ö ta ja ilt o o d a ta kse  häid  tö ö tu lem u si igas tö öva ldkon nas . S e lle s t  tu le n e v a lt  on  m u u -  
tu v p a lg a  o s a  v õ rre ld e s  p õ h ip a lg a g a  s u h te lis e lt  v ä ik e .

miinimumkuupalgamääraga. 
Sarnastel põhimõtetel on 
lektoraadi juhataja lisatasu 
seotud dotsendi miinimum
kuupalgamääraga.

• Preemia maksmine koos
kõlas ülikooli tunnustamise 
süsteemiga.

Preemiat saab maksta ai
nult neile töötajaile, kes sama 
töösaavutuse eest pälvivad ka 
ülikooli mõne muu ametliku 
tunnustuse (tänukiri, aumärk 
vms). Piirang preemia suuru
sele puudub.

• Muudetud palgaastmestik 
spetsialistide grupis.

Spetsialistide gruppi on 
laiendatud 6. palgaastmega. 
Selle palgaastme spetsialistide 
töö eeldab kõrgharidust, töö 
mõjuulatus piirdub struktuu
riüksusega, arendusülesanne- 
te osakaal on minimaalne.

Uus palgaeeskiri ning 
muudatuste seletuskiri asub 
siseveebis ning personaliosa
konna koduleheküljel.

K O M M E N T A A R

A in  H e in a r u
te a d u s p r o re k to r ,  
p a lg a k o m is jo n i  
e s im e e s

Tooksin välja kaks 
olulist muudatust.
Alanud õppeaasta üks prio
riteete on 4:3:2:1,7 süsteemi 
väljatöötamine ja rakendami
ne. TÜ palgad peavad olema 
konkurentsivõimelised. Kui 
otsustame aga tõsta palka näi
teks 5 või 10% aastas, ei tee 
see meie töötajate töötasu veel 
konkurentsivõimeliseks.

Allüksustel tuleb välja 
töötada võimalused, mis
sugustest vahenditest saab 
süsteemile vastavat palka 
maksta. Raha ju tsentraalselt 
kusagilt juurde ei tule.

Kui olemasolevatel ameti
kohtadel töötavatele ini
mestele selle süsteemi järgi

palgaraha ei jätku, on 
tarvis oma koosseisud 
uuesti üle vaadata ja 
leida lahendused, kas 
vähendada koosseisu 
või koormusi või leida 
mõni muu väljapääs. 

Praegu töötab näiteks 40% 
ülikooli töötajatest ka mujal. 
Kas nad siis jõuavad ülikoolis 
täiskohaga töötada?

Teise põhimõttelise muu
datusena tooksin välja selle, 
et allüksustel on nüüd suu
rem otsustusõigus lisatasude 
määramisel. Kõigi töötajate 
tööd ei saa ju hinnata ühe 
mõõdupuuga, st ühesuuruse 
töötasu lisamisega. Allüksu
sed on erineva suurusega, 
inimesed teevad tööd erineva 
intensiivsusega jne. Lisatasud 
on seotud töö tulemuslikkuse
ga ja seda aitavad välja selgi
tada tulemusvestlused.

Leping Viljandi Kultuuriakadeemiaga
A i ja  S a k o v a

2 6 . a u g u s til a llk ir ja s ta s id  
h a rid u s - ja  te a d u s m in is te r  
M a ilis  R e p s  ja  TÜ  re k to r  
J a a k  A a v ik s o o  (p ild il) V ilja n 
di K u ltu u ria k a d e e m ia  (V K A ) 
ja  Tartu  Ü liko o li ü h in e m is 
lep in g u .

Haridus- ja teadusministee- 
riumi teabekorralduse osa
konna konsultandi Aire Koigi 
sõnul on VKA ühinemine 
TÜga osa kõrghariduse kor
rastamise kavast. Ühinemine 
võimaldab otstarbekamalt 
kasutada olemasolevaid res
sursse ja avardab üliõpilaste 
valikuvõimalusi. Samuti või
maldab see tulemuslikumalt 
ühitada õppe- ja teadustööd 
eelkõige rahvusteaduste, info- 
teaduste, muusikaõpetuse ja 
-teaduse, kunstide jm vallas.

VKA direktori Anzori 
Barkalaja sõnul tuleb kõige
pealt akadeemia siseregu- 
latsioonid viia kooskõlla TÜ

omadega. «Mõne kooskõlastu
se puhul on aega kaks kuud, 
mõne puhul aasta. Pikem aeg 
on seotud pigem organisat
sioonikultuuri puudutavaga. 
Harjumus on suur jõud ning 
ümberharju(ta)mine võtab 
veidi aega,» rääkis Barkalaja. 
Ta lisas, et probleeme ei to
hiks tekkida, sest inimeste

meelestatus on hea.
Sisulise ühistegevuse osas 

jätkub Barkalaja sõnul õppe
jõudude ühine kaasamine 
õppetöösse jne. «Tihedam 
liikumine hakkab toimuma 
kultuuriakadeemia muusika
osakonna ja õpetajate seminari 
koolimuusika lektoraadi vahel,» 
täpsustas direktor.

Õnnitlused teadmistepäeval!!!
Selle asemel, et teadmistepäe
val meid õnnitleda, on mõne 
inimese teadvusse jõudnud 
vaid arusaam järgnevatest 
valimistest. Miks mitte teenida 
punkte isegi sellega, et aima 
mater poriga üle valada. Veelgi 
enam, tõmmata tõmbetuulde 
kogu ülikoolipere. Meie kalli 
vilistlase Neinar Seli suun
dumus vaidlustada (äriliselt

alavääristada!?) ülikooli nõu
kogu otsuseid ja tegemisi on 
küll küüniline, isegi siis, kui ta 
ekslikult arvas, et ründab vaid 
oma «sõpra» Riho Illakut. O 
santa simplicitas! Hea ülikoo
lipere, elame selle üle. Teist
moodi ei luba meil käituda 
meie väärikus.

U T  to im e tu s

Tartu loob visiooni
Tartu  lin n a v a lits u s  k u tsu b  
k õ ik i ta rtla s i ja  Tartu  sõpru  
k a a s a  m õ tle m a  linna  tu le v i
ku te e m a l ja  p a k k u m a  om a  
id e id  a re n g u k a v a s s e  «Tartu  
2 03 0» .

Koduleheküljel www.tartu. 
ee/visioon otsitakse vastuseid 
järgmistele küsimustele: mil
list Tartut soovid näha Sina 
aastal 2030, mida täiesti uut 
tuleks luua, mida tuleks muu
ta, mida säilitada, millised

võiksid olla suuremad inves- 
teerimisobjektid? Pikaajalise 
arengukava esimene laiem 
arutelu toimub visioonikon- 
verentsil «Tartu 2030» 16. 
septembril Vanemuise kont
serdimajas.

Kõigi kodulehel arvamust 
avaldanute vahel loositakse 
välja viis priipääset konve
rentsile.

Info: Liina-Jaanika Seisler, 
tel 736 1171, 521 2061.

on paindlikkus ja tulemuskesksus

http://www.tartu
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TU tunnusgraafikast 
valmis stiiliraamat
L i in a  J ü r g e n
a v a l ik k u s s u h e te
p e a s p e ts ia l is t

V alm in u d  on Tartu  Ü likoo li 
tu n n u s g ra a fik a  s tiilira a 
m at. V ä rsk en d a tu d  ilm e  
s a id  nii ü liko o li s ü m b o lid  
ja  a m e tlik u d  in fo k a n d ja d  
(k ir ja p la n g id , ü m b rik u d , n i
m e k a a rd id ) kui ka e rin ev ad  
ra k e n d u s trü k is e d .

Ülikooli uuendatud ja 
kaasajastatud logo põhi
olemus ning põhivärvid jäid 
samaks. Kaotatud on vaid 
liigsed detailid, mistõttu on 
logo nüüd selgem ja pare
mini eristatav. Kõik ülikooli 
rakendustrükised ning muud 
ülikooli sümboleid sisaldavad 
kandjad visiitkaardist ajalehe- 
kuulutusteni on nüüd ühtse 
kujundusega, ühtlustades nii 
ülikooli visuaalset identiteeti.

U u e d  k u u lu tu s e d  ju b a  
o k to o b ris t

Kõige kiiremini lähevad ka
sutusse uued trükireklaamide 
ja töökuulutuste põhjad, mis
tõttu alates oktoobri algusest 
tuleb ajalehekuulutustes ka
sutada vastavalt stiiliraama- 
tule uusi kujundusi.

Uuendatud sümboleid ja 
kuulutuste põhju saab multi
meedia talitusest, kust on 
võimalik tellida reklaamide 
kujundused.

Vana kujundusega kirja
plangid, ümbrikud, nimekaar
did jms tasub ära kasutada 
selle aasta jooksul, sest alates 
2006. aastast hakkab kehtima 
uus kujundus. Kirjaplankide, 
ümbrikute ja visiitkaartide 
trükkimine toimub jätkuvalt 
TÜ kirjastuses. Direktor Vaiko 
Tigane soovitab tellimused 
esitada hiljemalt detsembri 
alguses.

V ä h e n e b  m u u d e  lo g o d e  
k a s u tu s

Et ülikooli ametlik 
sümboolika oleks terviklik 
ning üheselt mõistetav, tegi 
sümboolikakomisjon rek
torile ettepaneku kasutada 
struktuuriüksuste ametlikuks 
esindamiseks vaid TÜ ühtseid 
sümboleid.

Ametlikel infokandjatel 
(kirjaplank, nimekaart, rek-

T U  U U E N D A T U D  
T U N N U S G R A A F I K A

TÜ tu n n u sg raa fika  s tiili
raam at on kõ ig ile  k ä tte 
saadav  s iseveeb is .
Uusi ku jundusi saab  te lli
da m ultim eed ia  ta lituses t. 
A lates 1. oktoob rist võetak
se kasutusele  uue kujundu
sega trükireklaam id .
A la tes  1. jaa n u aris t 2 00 6  
võ etakse  uue ku ju ndusega  
kasutuse le  kõik  ülikoo li 
am etliku d  in fokand jad . 
Ü likooli am etlike l in fo 
kand ja te l kasuta takse  
sam m astiku g a  logo, 
struk tuu riüksuste  sen is te, 
ühtsest tu n n u s g raa fikas t 
erin evate  log o d e  kasu 
tam in e  on lubatud vaid  
m itteam etlike l kand ja te l.

laamkuulutus, veeb, hoonete 
sildid) peavad struktuuri
üksused alates 2006. a algu
sest kasutama ülikooli üldisi 
sümboleid.

Struktuuriüksused saavad 
enda eristamiseks kasutada 
sammastikuga struktuuri
üksuse logotüüpi, mille ku- 
jundusnäidised leiab vastval
minud stiiliraamatust.

Mitteametlikel sümboli- 
kandjatel (näiteks struktuuri
üksuse meenetel) võib aga 
kasutada ka ülikooli ühtsest 
sümboolikast erinevaid
sümboleid.

Uuendatud tunnusgraafika 
kujundused töötas välja üli
kooli koostööpartner reklaa
miagentuur Kolm Karu, kogu 
stiiliraamat on pdf-failina ka 
ülikooli siseveebis.

Uusi kujundusi tutvusta
takse septembrikuisel valit
suse istungil ning ka oktoobri 
esimeses pooles toimuvates 
sekretäride infotundides ja 
koolitustel.

Lisainfot tunnusgraafika 
uuendamise projekti kohta 
saab teabetalitusest peaspet
sialist Liina Jürgenilt.

A R IA D N E  LÕ N G

Kntfiub plMiv 
awkw&wi takuu nhvu\Wluks cimnoi&s

Huvi soouuringute 
vastu suureneb
A ija  S a k o v a

30 . au g u s til to im u s  SA  
D o m u s  D o rp a te n s is  ra h v u s 
v a h e lin e  k o o litu s s e m in a r fe 
m in is tlik u s t p e d a g o o g ik a s t.  
S e m in a rile  jä rg n e s  a ja k irja  
A ria d n e  Lõng uue num bri 
e s itlu s .

Ettekandajaid oli Helsingi, 
Lapi ja Läti ülikoolist. TÜst 
esinesid kirjanduse ja rah
valuule doktorant Mirjam 
Hinrikus, maailmakirjanduse 
teadur Leena Kurvet-Käosaar 
ning inglise keele lektor Raili 
Põldsaar.

Seminari eesmärk oli kor
raldajate Kurvet-Käosaare ja 
Põldsaare sõnul vaadelda, kas 
soouurimuslike kursuste õpe
tamiseks on vajalik erimetoo
dika ja kuidas selle eriala õpe- 
tamisse kaasata uuenduslikke 
lähenemisi. Samuti tutvustati 
feministliku ja sootundliku 
pedagoogika põhimõtteid.

Seekordne kokkusaamine 
oli korraldajate sõnul vaid üks 
samm sootundliku õpetamise 
tutvustamise ja soouuringute

kui distsipliini popularisee
rimise suunas TÜs. Praegu 
õpetatakse ülikoolis soo- 
uurimusliku sisuga kursusi 
eri teaduskondades. Juba 
kolmandat aastat pakutakse 
soouuringute lisaeriala Tal
linna Ülikoolis.

Tulevikus on ka TÜs kavas 
pakkuda ühist suunamoodu- 
lit. 2006. a kevadsemestril on 
esmakordselt võimalik kuula
ta eestikeelset sissejuhatavat 
ainet «Sissejuhatus soouurin- 
gutesse».

Eelmise aasta geenifoorumil tutvustas prof Martin Godbout Kanada biotehnoloogia ja  
rahvusvahelise koostöö edendamise mudelit. r a i n  e e n s a a r

Tartusse kogunevad 
nimekad teadlased
V i k t o r  M u u l i
S A  G e e n ik e s k u s e  
p ro je k t i ju h t

23. ja  24. septem bril to im ub  
Van em uise  K ontserd im ajas  VI 
rahvusvaheline geenifoorum  
2 0 0 5  -  «G eneetiline m editsiin  
-  võ im aluste  paljusus».

Konverents annab ülevaate 
viimastest arengutest bioteh
noloogias, tutvustab uuemaid 
teadussaavutusi genoomikas 
ja biomeditsiinis ning kirjel
dab nende praktikasse raken
damise võimalusi.

In te rd is ts ip lin a a rn e  kav a
Kahepäevane interdistsip

linaarne programm koondab 
Tartusse rahvusvaheliselt 
tunnustatud teadlasi mole
kulaarbioloogia, inimese- 
geneetika ja biomeditsiini 
valdkondadest.

Konkreetsetele teemadele 
keskendunud ettekannete 
kõrval tutvustatakse ka vald
konna üldisi arenguid ja tule
vikuvõimalusi.

Kuulatakse erialaseid ette
kandeid SNP markerite kasu
tamisest genotüpiseerimisel ja 
geneetilisest testimisest ning 
arutletakse vähkkasvajate,

OORUM 2005
etiline meditsiin * võimaluste paljusus '1

23'24. september 200S

G E E N I F O O R U M  2 0 0 5

23. ja  24 . sep tem b ril V an em uise  K ontserd im ajas  
Info: w w w .g e n e fo ru m .e e ,geen ifo o ru m @ g en efo ru m .ee

silma-, südame- ja veresoon- 
konnahaiguste geneetiliste 
aspektide üle.

Selgitatakse antibiootiku
mide toimet organismis ning 
seda, kuidas geenid mõjuta
vad meie igapäevaseid rütme. 
Tutvustatakse inimkonna ge
neetilist ajalugu, evolutsiooni 
ja migratsiooni ning teadus
töös kasutatavaid andme- ja 
koepanku.

T Ü s t k a k s  e tte k a n d ja t
Kahe päeva sisse mahub 

16 ettekannet. Teiste hulgas 
esinevad prof Kari Stefänsson, 
kes juhib Islandi suurimat ja 
kogu maailmas tuntud geeni- 
tehnoloogiafirmat, vähkkas
vajate geneetika spetsialist 
prof John Burn ja endine 
Euroopa Geneetika Ühingu

president prof Veronica van 
Heyningen Suurbritanniast, 
tuntud inimesegeneetik prof 
Han Brunner Hollandist, vähi- 
uurija dr Jan Lubinski Poolast, 
bioloogiliste rütmide genee
tiliste aluste uurija prof Till 
Roenneberg Saksamaalt, Eu
roopa Tsütogeneetika Ühingu 
president prof Albert Schinzel 
Sveitsist jt.

Tartu Ülikooli teadlastest 
peavad ettekande prof Andres 
Metspalu ja dr Tanel Tenson.

Geenifoorumil toimub ka 
traditsiooniline näitus, kuhu 
on oodatud ekspositsiooniga 
osalema kõik huvitatud ette
võtted ja organisatsioonid.

Foorumi peakorraldaja on 
SA Geenikeskus. Registreeru
mine konverentsile kestab 15. 
septembrini.

K I R J U T A  E S S E E

Inglismaal elav ajakirjanik Tiina Tamman asutas Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde allfondi 
ärksa mõtlemise toetuseks. Eesmärk on ergutada üliõpilaste loomulikku annet iseseisvaks 
mõttetegevuseks, nende tahtmist seda annet kasutada ja arendada, nii nagu mõni teine inime
ne toetab muusika- või spordiannet.

Konkursist osavõtuks toimetada 15. oktoobriks fondi kontorisse (Tallinn 10150, Weizenbergi 
20a-13) eestikeelne essee paberil väljatrükituna (pikkusega kuni 3 lk; 1,5 reavahega, kasutades 
kirja tüüpi Times New Roman 12 pt) koos fondi kodulehel leiduva ankeediga (www.erkf.ee -  
info konkursi kohta on nimeliste allfondide all tähestiku lõpus).
Iga osaleja võib valida ettenähtute seast sobiva teema. Parimate tööde autoritele määratakse 
ühekordsed stipendiumid, mis antakse kätte aasta lõpul.

T e e m a d :
1. Mida tähendab eestlasele (valida järgnevaist üks või kaks): au, lugupidamine, õiglus, 

kaastunne?
2. Kas eestlane oskab eristada müüti reaalsusest?
3. Mis riivab eestlase õiglustunnet?
4. Miks on tuhanded inimesed Eestis astunud erakondadesse?
5. Mis on Eesti eesmärk?

U U D I S E D

Ilusaim a sakskeel- 
se sõna projekt
12. septembril kell 19 toimub 
Saksa Kultuuri Instituudis 
(Kastani 1) saksa filoloogia 
tudengite projekti «Ilusaim 
saksakeelne sõna Tartu Üli
koolis» avamine.

Kevadsemestril alustatud 
ilusaima sõna otsingu idee 
saadi üliõpilase Heret Ma
singu sõnul 2004. a Saksa
maal toimunud samalaadsest 
rahvusvahelisest võistlusest. 
«Tudengite eesmärk oli 
teada saada, kui palju on 
saksa keele kõnelejaid TÜ 
eri teaduskondade tudengite 
ja töötajate seas. Võistlusele 
laekus u 50 ettepanekut. 
Parimad pääsevad näitusele. 
Avamisel tehakse teatavaks 
ilusaim sõna ja premeeritakse 
parimaid,» ütles Masing.

Rahvusvahelise 
koostöö foorum
9. ja 10. septembril toimub 
Tartus konverents «Rahvus
vahelise koostöö foorum -  
piiriülesest rahvusülese koos
tööni».

Peipsi Koostöö Keskuse suh
tekorraldaja Kristina Kurmi 
sõnul on konverentsi eesmärk 
edasi anda kogemusi, kuidas 
arendada piiriülest koostööd 
rahvusvahelise tasandi koos
tööks.

Osalema oodatakse ka TÜ 
teadlaskonda, sest foorumil 
tutvustatakse rahvusvahelist 
koostööd reguleerivat Eesti ja 
ELi poliitikat ning jagatakse 
praktilisi nõuandeid.

Ettekande peab ka Eva- 
Clarita Onken TÜ Euroopa 
Kolledžist. Bremeni Ülikooli 
teadlane Michael Kuhn räägib 
praktilistest kogemustest 
Euroopa teadusprojektide 
juhtimisel.

Konverentsi korraldavad 
Peipsi Koostöö Keskus, Eesti 
Välispoliitika Instituut ja Foo
rum Balticum.

Info ja registreerimine: 
w w w .p a r tn e r te x t .c o m /  
forum2005.

Näitus farm aatsia  
ajaloost TUs
31. augustil avati ajaloo muu
seumis näitus farmaatsia aja
loost TÜs.

Muuseumi peavarahoidja 
Leili Kriisi sõnul on Tartu Üli
kool olnud Eesti rohuteaduse 
õpetamise ja uurimise häll. 
«XIX sajandil mõjutas siinse 
farmaatsia instituudi tegevus 
apteegiasjandust Venemaal ja 
Baltimaadel -  enamik kõrgha
ridusega proviisoreid olid TÜ 
kasvandikud.»

Sel sügisel alustas farmaat
sia instituut õppetööd tehno
loogiainstituudi uues hoones 
uue sisseseadega. Näitusel 
saabki Kriisi sõnul näha ins
tituudi vana laborisisustust 
ning ajaloolisi õppe- ja tea
dustöö vahendeid.

Näitus «Eesti Kul
tuurkapital 80»
30. augustil avati raamatuko
gus Eesti Kultuurkapitali 80. 
aastapäeva näitus.

45 ajaloolist fotot ja karika
tuuri illustreerivad kultuurka
pitali algusaastaid 1921-1941. 
Fotod pärinevad Eesti Filmi- 
arhiivist ja Eesti Kirjandus
muuseumist ning karikatuu
rid osaliselt Tuglase-Underi 
Kirjanduskeskusest.

Näituse pani kokku sotsio
loog Jüri Uljas, kellelt ilmus 
aasta algul raamat Eesti Kul
tuurkapitali ajaloost.

mailto:geenifoorum@geneforum.ee
http://www.erkf.ee
http://www.partnertext.com/
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M I S  T O I M U S  T U s  S U V E L ?

Juunis
• 17. juunil valis TÜ nõu

kogu professoreid: Alan Alt
raja (pulmonoloogia), Toomas 
Kivisild (evolutsiooniline 
bioloogia), Toomas Tammaru 
(erizooloogia), Tõnu Meidla 
(paleontoloogia), Mati Erelt 
(eesti keel), Karl Pajusalu 
(eesti keele ajalugu ja mur
ded) ja Margit Sutrop (prak
tiline filosoofia).

• Emeriitprofessoriks nime
tati Jüri Kärner, Marju Lauris
tin ja Teet Seene.

• Pärnu kolledži direktoriks 
valiti tagasi senine direktor 
Garri Raagmaa.

• 17. juunil otsustas TÜ 
nõukogu asutada interdistsip
linaarse kultuuri- ja kommu- 
nikatsiooniteaduste keskuse.

• TÜ nõukogu võttis vastu 
ka otsuse uue keemiahoone 
ehitamise kohta.

• 21. juunil otsustasid 
kultuuri-, haridus- ja teadus- 
ministeerium, Eesti Olümpia
komitee ning Eesti Treenerite 
Ühendus ja Tartu linn ühiselt 
toetada kehakultuurihariduse 
jätkusuutlikku arengut Tartu 
Ülikoolis, mis on seni olnud 
raskendatud amortiseerunud 
spordibaaside ja alarahasta- 
tuse tõttu.

• 21. juunil, TÜ raamatu
kogu päeval kinkis Uppsala 
Ülikooli Raamatukogu käsi
kirjade osakonna juhataja 
Jüri Leps raamatukogule 
entomoloog W. K. Peterseni 
ja õigusteadlase Mart Nurga 
arhiivimaterjale.

• 23. juunil valiti EUNISe 
(Euroopa Ülikoolide Info
süsteemide Assotsiatsiooni) 
üldkogul Manchesteris TÜ 
infotehnoloogia juht Andres 
Salu ühenduse juhatuse liik
meks. Järgmine aastakonve
rents toimub Tartu Ülikoolis.

• 28. juunil andis Tartu 
linnavalitsus Tartu medalid 
Jaani kiriku taastamiseks 
suure panuse andnud ka TÜ 
kunstiajaloo lektorile Kaur 
Alttoale ja TÜ audoktorile 
Henning Kramerile.

• 30. juunist 3. juulini Tallin
nas Eesti Akadeemilise Spordi
liidu korraldatud V Euroopa 
ülikoolide võrkpalli meistri
võistlustel võitis Tartu Ülikooli 
võrkpallinaiskond II koha.

• 29. juunil kirjutasid 
TÜ rektor Jaak Aaviksoo ja 
Samsung SDI esindaja Jong- 
Seo Choi alla aastasele koos
töölepingule uute materjalide 
väljatöötamiseks Samsung 
SDI poolt toodetavatele plas- 
maekraanidele.

• 30. juunist 2. juulini oli 
Tartus ja Värskas XIII rahvus
vaheline majanduspoliitika 
konverents.

Juulis
• 1.-3. juulini toimus TÜs 

Euroopa ülikoolimuuseu- 
mide konverents «Tuleviku 
innovatiivsed teadusmuuseu- 
mid: Euroopa vastus».

• 1. juulil tutvustas ajakiri 
Akadeemia TÜ raamatukogus 
erirelatiivsuse erinumbrit.

• 7. juulil asus TÜ Akadee
milise Spordiklubi juhatuse 
ettepanekul korvpallimees
konna Tartu Ülikool/Rock 
peatreeneri ametisse Paavo 
Russak.

• 15. juulil kanti UNESCO 
maailmapärandi nimekirja 
TÜ täheteadlase F. G. W. 
Struve 2820 km pikkune me- 
ridiaanilõik, mis ulatub Põhja- 
Norrast Musta Mereni.

• 18. juulil algas TÜ suve- 
ülikool ning rahvusvaheline 
suveülikool, millest võttis osa 
ligi 60 osalejat 15 riigist.

• 18. juulil valiti Narva 
kolledži uue hoone arhitek
tuurikonkursi võidutöö. Võitis 
projekt «Vihm».

• 26.-31. juulini toimus 
TÜs Rahvusvahelise Rahva- 
jutu-uurijate Seltsi XIV maa
ilmakongress.

Augustis
• 25. aug tutvustati esma

kordselt Baltimaade üliõpi
laste XV laulu- ja tantsupeo 
Gaudeamus 2006 üritusi. 
Gaudeamus toimub 2. juulil 
Tartus. Korraldajaile kingiti 
aastaks auto.

• 26. aug avati pidulikult 
tehnoloogiainstituudi uus 
hoone.

• 26.-28. aug toimus hari
dusökonoomika konverents.

• 26. aug toimus Narva 
kolledžis kooliaasta-eelne 
pedagoogikakonverents «Eeti
ka. Moraal. Kõlblus. Õpilaste 
isikuomaduste kujundamine 
õppetundides ja klassivälises 
töös».

• 26. aug valis TÜ nõukogu 
botaanikaaia direktoriks biol- 
knd Heiki Tamme, kes valiti 
direktoriks ka 2001. a.

• 29.-31. aug toimus Tar
tus Euroopa Rohumaade 
Föderatsiooni teaduskonve
rents «Rohumaade efektiivse 
majandamise ja bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamise 
integratsioon».

• 30. aug oli peahoone 
päev.

• Türgis suveuniversiaadil 
võitis naiste lOOm tõkke
jooksus kuldmedali üliõpilane 
Mirjam Liimask, vehklemises 
epees sai kulla üliõpilane 
Olga Aleksejeva ning meeste 
kuulitõukes hõbemedali üli
õpilane Taavi Peetre. TÜst 
osales 29 sprotlast.

B E R N H A R D  S C H M I D T I  P R E E M I A

10. oktoobrini ootab Eesti Teaduste Akadeemia juhatus 
Bernhard Schmidti preemia (20 000 kr) võistlustöid.

Silmapaistva optiku ja astronoomi Bernhard Schmidti pree
mia antakse noorele (kuni 35 a) teadlasele või insenerile või 
ühise tööga seotud rühmale viimase kahe aasta jooksul teh
tud teadus- ja arendustöö rakenduste eest Eesti majanduses. 
Taotlusi võivad esitada Eesti TA akadeemikud, ülikoolide ja 
nende teaduskondade ning teadusasutuste nõukogud, tea- 
dusseltside ja Eesti Inseneride Liidu juhatused.

Ettepanekuid oodatakse Eesti TA juhatuses (Kohtu 6, 10130 
Tallinn).
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Laine Hone
21. aug 1926 -11. aug. 2005
Eesti germaani-romaani fi
loloogide peret on tabanud 
korvamatu kaotus: pärast 
lühikest rasket haigust lah
kus Laine Hone (Võsamäe), 
andekas filoloog, kes aasta
kümneid töötas inglise keele 
ja kirjanduse kateedris põhi
keele, tõlke ja metoodika 
õppejõuna.

Laine Hone oli rõõmsa
meelne, särav ja karismaa
tiline, põhjalik ja järjekindel 
õpetaja, sellisena imetletud 
ja lugupeetud -  üks neid, 
kellele on raskete olude 
kiuste saadud väärt hari
duse eest tänulikud paljude 
põlvkondade vilistlased.

Tööst üliõpilastega kasvas 
välja eestlaste tüüpiliste 
vigade ja nende põhjuste 
põhjalik analüüs, ulatuslikul 
esseedekorpusel põhinev 
mitmeosaline «Some Typical 
Mistakes Occurring in Our 
Students’ Written Papers». 
Teos ennetas tunduvalt 
anglo-ameerika keeleoman- 
damise uurimises hiljem 
error analysis’i nime all 
laialt levinud suunda ning 
väärinuks tõsist rahvus
vahelist tunnustust, millele 
paraku sai tõkkeks eesti 
võõrfiloloogia tollane iso
latsioon. Küll aga on teos 
olnud pikka aega kasutusel 
Eesti koolides ja inglise kee
le ja kirjanduse osakondades 
Tartus ja Tallinnas ning on 
suuresti vastutav selle eest, 
et mitu põlvkonda eestlasi 
keelekeskkonna puududes 
suutsid omandada idiomaa
tilise inglise keele. Kuigi 
kirjutatud aastaid tagasi, on 
teos põhiosas hämmastavalt

aktuaalne ka praegu.
Teeneka õpetajakoolita- 

jana oli Laine Hone teadlik 
inglise keele õpikute ja 
metoodiliste materjalide 
puudusest Eesti koolides ja 
asus koos kolleegidega seda 
tühikut täitma. Ühistööna 
on ilmunud ja aastaid ka
sutuses olnud kõrgetaseme
lised «English Step» 6,7,8, 
«English Form» 9,10,11. 
Õpikute juurde kirjutati ka 
lisamaterjale, töövihikuid, 
lugemisvara.

Laine Hone oli hea sule 
ja originaalsete mõtetega 
metoodika- ja keeleteaduse 
artiklite autor.

Ta tegi tänuväärset tööd 
ka tõlkija ja toimetajana, 
tõlkides prantsuse ja inglise 
keelest mitmeid olulisi ilu- 
kirjandusteoseid, osales töös 
Tartu Ülikooli ajaloo inglis
keelse versiooniga.

Aastal 2001 tunnustati 
Laine Hone’i elutööd Valge- 
tähe V klassi ordeniga.

T Ü  in g lis e  k e e le  ja  
k ir ja n d u s e  õ p p e to o l

Naiskoor «Emajõe lauli
kud» ootab uusi lauljaid
N a is k o o r «E m a jõ e  lau likud»  
o o tab  om a rid a d e s s e  noori 
e lu rõ õ m s a id  n a is i-n e id e ,  
kes  p e a v a d  lugu lau lm ise s t 
ja  h e a s t m u u s ik a s t.

Proovid toimuvad esmas
päeviti kell 18.15-20.30 ha- 
ridus- ja teadusministeeriumi 
saalis. Lauluhuvilised on 
oodatud 5. või 12. septembril 
kl 18.15 ministeeriumi saali 
Munga 18.

Palume ette valmistada 
omal valikul laul ilma saateta 
esitamiseks.

Naiskoor «Emajõe laulikud»

tuli kokku 2003. a.
Koor tegutseb haridus- ja 

teadusministeeriumi juures.
Paljudel lauljatel on vara

sem pikaajaline koorilaulu- 
kogemus.

Peadirigent on Vilve Maide, 
abidirigent Airi Vettik. Märtsis 
saavutas koor naiskooride 
võistulaulmisel B-kategoorias 
I koha, dirigent Vilve Maide 
sai noore dirigendi preemia.

Info: Vilve Maide (vilve.com 
@mail.ee, tel 5346 2873), 
Siiri Maimets (siiri.maimets 
@ut.ee, tel 506 7257).

F E S T I V A L  « T A R T U  S U G I S P A E V A D »

17.-23. oktoobrini vallutavad sügispäevad Tartu linna. 
Info ja registreerumine üritustele: www.studentdays.ee.

Õ N N I T L E M E

75
Helmut Piirimäe, emeriitpro- 
fessor -  8. september

65
Aivo Parring, dotsent -  8. 
september

60
Luule Soovik, administraator - 
5. september
Mare Rand, raamatukogu 
osakonnajuhataja -  7. sep
tember

55
Maie Kreegipuu, lektor -  8. 
september

50
Timothy Boylan, külalispro
fessor -  6. september

45
Anu Isküll, sekretär -  3. 
september
Ulvi Urm, vastutav sekretär -  
3. september
Urmas Aunin, konsultant -  8. 
september

30
Martin Hallik, raamatukogu 
direktor -  5. september 
Jelena Lissitsina, teadur -  8. 
september

25
Silja Mikli, laborant -  6. 
september

KAI TSMI SED
5. sep tem bril kl 14 ka itseb  Risto 
Järv ülikooli nõukogu  saalis  kir
ja n d u s e  ja  rahvalu u le  o s ako n n a  
doktoritööd «Eesti im em u in as 
ju ttu d e  tekstid  ja  tekstuur. A rhii- 
v ikeskne vaatlus» dok to rikraad i 
saam ise ks  eesti ja  võ rd leva  rah 
va luu le  alal. J u h e n d a ja  prof Ülo  
Valk, PhD. O p o n e n t Kristi Salve, 
PhD (Eesti K irjan d u sm u u seu m ). 
9. septem bril kl 10.15 kaitseb Ju
han Javoiš zoo loog ia  ja  hüdro 
b io loog ia  instituudis Vanem uise  
46-301 loom aöko loog ia  erialal 
doktoritööd «K ogem use mõju 
m unem issubstraad i ak ts e p te e 
rim isele liblikatel». Ju henda ja  
Toom as Tam m aru , PhD. O ponent 
B arbara Ekbom , PhD (Rootsi 
Põllum ajandusteaduste Ülikool).
13. sep tem bril kl 14.15 ka itseb  
ph 139 Marju Ilves eesti ja  s o o 
m e-u g ri ke e le te a d u s e  o s ako n n a  
m agis tritö öd  «Eesti kee le  passii
v ilausete  vasted  ungari keeles  
iluk irjanduse ko rp use põhjal». 
J u h e n d a ja d  prof Jan o s P usztay  
ja  prof A go  K ünnap. O p o n e n t  
dots Tõnu S eilen tha l.
15. sep tem bril kl 16 ka itseb  
Olga Gorjajeva m a te m a a tik a -  
in fo rm aatika te ad u s ko n n as  Liivi 
2 -4 0 4  m a tem a atilise  statistika  
eria lal m ag is tritö öd  «S isestus- 
v ig a d e  le idm ine statistiliste  
m eeto d iteg a» . J u h e n d a ja  lektor  
M ä rt M öls. O p o n e n t lektor Ene  
K äärik.
16. sep tem bril ka itsevad õ ig u s 
tea d u sk o n n a s  N ä ituse  2 0 -2 0 3  
m agistritö id:
kl 10.15 Katre Kont-Kontson
«Riigi kohustused  so ts iaa lsete  
õ igu ste  tag a m is e l -  õ igus so t
s iaa lk ind lustusele». J u h en d a jad  
d r  iu r  Taavi A nnus ja  prof M atti 
M ikko la  (H els ing i Ü likool). O p o 
nent d r  iu r  G aa b rie l Tavits;
kl 11.15 Triin Raudsepp «K oh
tusse p ö ö rd u m is e  õ igus Eesti 
V ab ariig i P õ h isea d u se  § 15 lõike  
1 alusel». J u h e n d a ja  prof Kalle  
M erusk . O p o n e n t m a g  iu r  E inar 
V ene.
20 . sep tem bril kl 16.15 ka itseb  
Einike Pilli ülikooli nõukogu  
saalis  u s u tead u sk o n n a  doktori
tööd «Terviklik e lu ke stva  õ p p e  
ko ntsep ts ioon  Eesti p ro tes 
tan tlike  ko g u d u s te  kontekstis». 
J u h e n d a ja  Tõnu Lehtsaar, PhD. 
O p o n e n d id  dr H an n e le  R epo  
(H els ing i Ü likool) ja  dr Larissa  
Jõgi (Tallinna Ü likool).

LOENG
5. sep tem bril kell 10.15 to im ub  
ke h ak u ltu u rite ad u s ko n n as  J a k o 
bi 5  au d  3 0 2  Priit K aasiku venia  
le g e n d i loeng: «Funktsionaalne 
morfoloogia -  milleks?»

TEATED
15. sep tem bril kl 18.15 ku tsub  
Naiskodukaitse kõiki huvilisi 
tu tvu m isõ h tu le  KL Tartu  m a le 
vasse Riia 12 (Võru tä n a v a  p o o l
ne sissekä ik).

AULAS
3. sep tem bril kl 21 a lg ab  skan - 
d inavistika o s ako n n a  tea tri
e tendus.

Eesti Ü liõpilaste Selts oo tab  
huvilisi o m a  kü la lisõh tu te le  21. 
ja  28 . sep tem bril kl 19. A k a d e e 
m iliselt o rg a n is e e ru m a ta  m e es -  
tu d e n g ite le  on uksed avatud  
aja loo lises m a jas  Tõnissoni 1.
Eesti van im  korporatsioon  
Vironia ku tsub kõiki o rg a n is e e ri
m a ta  m e es tu d en g e id  o m a  kü la 
lisõhtule, 8. sep t kl 2 0  Lai 30 .
Korp! Sakala kutsub o m a  kü la 
lisõhtule ak ad e em ilis e lt o rg a n i
s e e ru m a ta  m e es tu d en g e id  9. ja  
15. sept. Õ h tud  to im uvad  ko n 
ve n d ih o o n es  Veski 6 9  kl 21.15. 
Riietus: ü likond.
Eesti Naisüliõpilaste Selts
o o ta b  o m a  kü la lisõhtu le  15. ja  
20 . sep t kl 19 Riia 13 -33 .
Korp! Ugala kü lalisõhtu  to im ub  
13. sep t kl 20 , K uperjanovi 16. 
Riietus: ülikond.
Korp! India oo tab  kü lalisõhtu le  
teo tah te lis i tu d e n g in e id e  7., 14. 
ja  19. se p t kl 19 T äh tvere  4, II 
korrus, w w w .in d la .e e .
Korp! Amicitia o o ta b  te o ta h te 
lisi ja  rõõm said  n a is tu d en g e id  
kü la lisõh tu le  8. ja  13. sep t kl 19 
o m a  konvendis  K astani 6 5 -2 .

KONTSERT

VA N E M U IS E
K O N TS E R D IM A JA S

10. sep t kl 19 h o o a ja  av ak o n t
sert. Esineb  V an em u ise  S ü m fo o 
niaorkester, d irig en t H endrik  
V estm ann , solist A n d res  K aljuste  
(viiul).
Kavas M o zarti av am än g  oo p erile  
«Võluflööt» ja  V iiu liko ntsert nr 5 
A -d u u r ning D voraki süm f nr 9 
e-m o ll «U uest m aailm ast».
Piletid 150 ja  100 kr.
21. se p t kl 19 P ärtFest. E sinevad  
Eesti F ilh arm o o n ia  K am m erko o r  
ja  C h ris to p h er B o w es-B ro a d b en t 
(o re l).
Piletid 100  ja  6 0  kr.

TARTU RAEKO JAS
11. sep t kl 16 es inevad  Luis 
A lberto  L la n eza  (bariton , H is
p a an ia ) ja  R alf Taal (klaver).

L IN N A M U U S E U M IS
18. sep t kl 16 es in eb  To b iase  nim  
kee lp illikvarte tt. K avas Pärt jt. 
Piletid 8 0  ja  5 0  kr.

H A N S A P A N G A  S T I P E N D I U M I D

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Hansapanga stipendiumi- 
konkursi. Antakse kuni kaheksa 15 000-kroonist stipendiumi. 
Stipendiumi võivad taotleda EPMÜ ja TÜ õigus-, majandus-, 
matemaatika-informaatika, füüsika-keemia- ja sotsiaal
teaduskonna täiskoormusega bakalaureuseõppe üliõpilased, 
kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kes on aktiivsed 
ühiskondlikus tegevuses. Taotleda saab alates 3. semestrist.

3. oktoobriks esitada Tartu Kultuurkapitalile:
• avaldus ja elulookirjeldus eriala, isikuandmete, sissetule

kute, pere suuruse kohta;
• soovitus ja soovitajad, milles antakse ülevaade ülikooli- 

välise ühiskondliku aktiivsuse kohta;
• tõend õppetulemuste kohta (kinnitatud dekanaadis). 
Taotlused esitada Tartu Kultuurkapitali büroosse Raekojaplats 
8, III korrus.

Info: www.kultuurkapital.ee (link eristipendiumid), kultuur- 
kapital@raad.tartu.ee või tel 744 1500.

ÜLIKOOLI KOHVIK
Ülikooli Kohvik võtab tööle  

klienditeen indaja ja  nõudepesija .

CV saata kohvik@kohvik.ut.ee või tuua Ülikooli 20. 
Lisainfo 737 5402.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.studentdays.ee
http://www.indla.ee
http://www.kultuurkapital.ee
mailto:kapital@raad.tartu.ee
mailto:kohvik@kohvik.ut.ee
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Dekaaniks kandideerib 
prof Toomas Haldma
M a ja n d u s te a d u s k o n n a  d e 
kaan i k a n d id a a t on m a ja n 
d u s a rv e s tu s e  p ro f T o o m a s  
H a ld m a .

6. septembril andis prof 
Haldma kandideerimise nõus
oleku. Dekaani valimine toi
mub 14. septembril kl 14.

Prof Haldma sõnul ei 
tulnud otsus kandideerida 
kergelt. «Viimase kümnendi 
jooksul on teaduskond dekaa
ni prof Jüri Sepa eestvedami
sel silmatorkavalt arenenud. 
Julguse kandideerida andsid 
ühelt poolt paljud kolleegid 
oma toetavate mõtetega.» 
Prof Haldma arvates on 
teaduskonna juhtimine ja 
arendamine eelkõige mees
konnatöö. «Seega olid teisalt 
otsustavateks kaalukeelteks

vestlused kolleegidega, keda 
nägin meeskonnaliikmetena 
teaduskonna valitsuses, ja 
nende nõusolek kaasa lüüa 
teaduskonna valmiva arengu
kava elluviimisel.»

U T  K U S I B

Miks esitati majandusteaduskonna  
dekaani kandidaadiks Toomas Haldma?
V as ta b  d e k a a n  p ro f 
Jüri S ep p .

On hea meel, et 
pärast üheksat aas
tat dekaaniametit 
(eelnevalt tuli veel 
üks aasta asendada 
Janno Reiljanit) on võimalik 
kerge südamega õigused ja 
kohustused üle anda.

Seekord oleks väärikaid 
kandidaate uute ja noorema
te professorite hulgast olnud 
kohe mitu, kuid koos mõne 
teise kolleegiga langes eelis
tus majandusarvestuse pro
fessorile Toomas Haldmale.

Peale kõrge professionaal
suse ja autoriteedi oma eri
alaringkondades on tal veel 
häid ja sobivaid isikuomadusi. 
Tema optimistlik ja heatahtlik 
suhtlemismaneer võimaldab 
ka kõige keerukamaid prob
leeme positiivses õhkkonnas 
lahendada. Samas on ta piisa-

hulgas
vatest

vait järjekindel ja visa 
oma seisukohtade 
kaitsmisel ning idee
de teostamisel.

Hea lektorina on 
Toomas Haldma po
pulaarne üliõpilaste 
Ja ta on ka mõelda- 
kandidaatidest kõige 

vanem ja kogenum, mis muu 
hulgas võimaldab olla sidu
vaks lüliks teaduskonna eri 
põlvkondade vahel. Nii et on 
lihtsalt tema kord.

Enda tegevusele tagasi vaa
dates pakubki kõige rohkem 
rahulolu peale Oeconomicumi 
erialaselt väljendudes see, et 
majandusteaduskonna inim
kapital on oluliselt kasvanud. 
Muu hulgas väljendub see 
uute ja tugevate professorite 
lisandumises, mis annab kind
lust, et saadakse hakkama ka 
eelolevate aastate kaugeltki 
mitte lihtsate väljakutsetega.

Ülikooli kammerkoor 
tuli Norras esikohale
TU  k a m m e rk o o r v õ itis  N o r
ras  ko o riko n k u rs il d ir ig e n t  
Triin  K ochi ju h a tu s e l e s i
k oha.

Esikoht saavutati Edvard 
Griegi koorikonkursil vai
muliku muusika kategoorias 
ning koor valiti kuue parima 
seas Grand Prix vooru.

Rahvusvaheline koorikon- 
kurss toimus Griegi kodulin
nas Bergenis esimest korda.

Konkursist võttis osa 21 Eu
roopa koori.

Ülikooli kammerkoor on 
olnud võidukas mitmetel 
konkurssidel nii kodu- kui ka 
välismaal.

Tänavu veebruaris saavutas 
kammerkoor Tartus toimunud 
XIII vabariiklikul segakooride 
ning ansamblite «Tuljaku» 
võistulaulmisel A-kategoorias 
esikoha.

Ülikooli võidukas kammerkoor jõudis tagasi konkursireisilt.
IN D R E K  K A L A M E E S

Traditsiooniliselt kutsutakse Tartusse õppima tulnud välisüliõpilased T Ü  ajaloo muuseu
mi valgesse saali rektori vastuvõtule. a i j a  s a k o v a

T T ” ! 1 * 1  ___1*11)1)1^001. I
V  ä l i s ü l i o p i l c L S t G l f 3 u m o G ü

meeldib Tartus Õppida
A i ja  S a k o v a

2 0 0 5 /2 0 0 6 . õ p p e a a s ta l asu s  
või a su b  Tartu  Ü lik o o lis  
õ p p im a  2 4 2  v ä lis ü liõ p ila s t. 
Ligi p o o le d  n e n d e s t on  va - 
h e tu s ü liõ p ila s e d . Ü le jä ä n u d  
on kas  ta s e m e õ p p e s  või 
e e s ti k e e le  in te n s iiv a a s ta l.

Rahvusülikooli üks oluline 
eesmärk on olla rahvusvahe
liselt kõrge tasemega teadus- 
ülikool.

Välisüliõpilaste vastuvõtul 
rõhutas rektor Jaak Aaviksoo 
oma tervituskõnes nii küla
lisõppejõudude kui ka välis
üliõpilaste olulisust kõrge 
rahvusvahelise taseme saavu
tamisel ja hoidmisel.

V älis tudeng ite  a rv  suureneb
Võrreldes eelmise õppeaas

taga on välisüliõpilastalituse 
spetsialisti Piret Pummi sõnul 
välistudengite arv kasvanud: 
«Kui 2004 oli vastuvõetuid 
186, siis sellel aastal juba kol
mandiku võrra rohkem».

Külalisüliõpilaste arv ei ole 
Piret Pummi sõnul oluliselt 
muutunud. Küll aga on vahe- 
tusüliõpilaste arv kasvanud 
861t 124ni. «Vahetusüliõpi- 
lased tulevad Tartusse põhi
liselt Erasmuse programmi 
raames,» selgitas Pumm.

Rõõmustavad muutused on 
Pummi sõnul toimunud ka ta
semeõppes. «Oluliselt on suu
renenud doktoriõppes õppida 
soovivate välismaalaste arv. 
Võrreldes eelmise aastaga on 
välisdoktorante vastu võetud 
neli korda rohkem ehk 16,» 
täpsustas Pumm.

Kõige enam välisüliõpilasi 
tuleb välisüliõpilastalituse 
andmeil Tartusse Soomest 
(54), Saksamaalt (37) ja Ve
nemaalt (26).

Suhteliselt palju tudengeid 
on aga ka Itaaliast (15), 
Poolast (13), Ungarist (10) 
ja Ameerikast (8). «Samuti 
peaks Tartusse jõudma 8 üli
õpilast Bangladeshist. Hetkel 
ootavad nad veel oma viisa
sid,» rääkis Pumm.

16 välisdoktorandist alus
tab seitse õpinguid filosoofia- 
ja viis usuteaduskonnas. Nii

bioloogia-geograafia-, füüsi- 
ka-keemia-, majandus- kui ka 
matemaatika-informaatikatea- 
duskonnas on immatrikuleeri
tud üks välismaine doktorant. 
Seitsmest filosoofiateadus
konna doktorandist asub viis 
õppima eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse osakonnas.

H õ im u ra h v a s te  p ro g ra m m
Uurali keelte dotsendi Tõnu 

Seilenthali sõnul juhendab 
nelja doktoranti tema ja ühte 
vanemteadur Tiit-Rein Viitso. 
«Ungarlane Andras Gelencser 
on meil varem olnud sti
pendiaadina. Tema hakkab 
tegelema liivi keelega,» ütles 
Seilenthal.

Gelencseri sõnul puutus ta 
liivi keelega kokku Tiit-Rein 
Viitso loengutes. «See hak
kas mulle meeldima, kuna 
tundus, et liivi keele sõnavara 
sarnaneb Lõuna-Eesti murde
ga,» lisas Gelencser.

Udmurdi neiu Sveti 
Jedygarova väitekirja teemaks 
kujuneb ilmselt udmurdi 
naisluuletajate retseptsioon. 
Udmurdi noormees Vadim 
Danilov hakkab tegelema me- 
sindusalase sõnavara ja selle 
algupäraga udmurdi keeles, 
mari noormees Aleksandr 
Pustjakov aga mari kohani
medega, just väljasurnud-ka- 
dunud asustuste nimedega,» 
selgitas Seilenthal.

Kolm viimatimainitut on 
Seilenthali sõnul hõimurah
vaste programmi stipendiaa
did. «Kahjuks pole aga nad

veel Tartusse jõudnud, kuna 
alles vormistavad oma viisa
sid. Ootame neid lähinäda
lail,» rääkis Seilenthal.

Hõimurahvaste programm 
on riiklik abiprogramm uurali 
põlisrahvaste keelte ja kultuu
ride toetuseks. Tartu Ülikooli 
juures eksisteerib ka 1999. 
aastast Paul Ariste soome-ugri 
põlisrahvaste keskus.

Keskuse esmane üles
anne on keskuse juhataja 
dots Seilenthali sõnul aidata 
hõimurahvaste programmi 
stipendiaatidena Eestisse kut
sutud soome-ugri üliõpilastel 
siin kohaneda ning säilitada 
nende side kodumaaga. Sa
muti üliõpilaste ettevalmis
tamine teaduslikeks, majan
duslikeks ning poliitilisteks 
kontaktideks erinevatesse 
kultuuripiirkondadesse kuu
luvate inimestega.

S id e  k o d u m a a g a
Hõimurahvaste programmi 

stipendiaadi ja doktorandi 
Nikolai Kuznetsovi sõnul on 
side kodumaaga oluline. «Ko
dumaale tagasipöördumise 
küsimus on keeruline, sest 
raske on leida väärilist tööd. 
Olen pärit Komi Vabariigist 
ja tegelen komi keele süntak
si uurimisega. Tartus olen 
elanud ja õppinud juba üle 
kümne aasta ja mulle meeldib 
siin,» rääkis Kuznetsov.

Ka ungarlane Andras 
Gelencser tõdeb, et Tartu on 
hubane linn: «Eluviis on siin 
mugavalt aeglane».

Esimene Gruusia 
vahetusüliõpilane Tartus
A i ja  S a k o v a

S e lle l s e m e s tr il on T b ilis i 
R iik lik u  Ü liko o li tu d e n g il e s 
m a k o rd s e lt v õ im a lu s  õ p p id a  
Tartu  Ü lik o o li s tip e n d ia a d i
na T a rtu s .

Eelmise aasta oktoobris 
toimunud Gruusia presiden- 
divisiidi tulemusena pakkus 
Tartu Ülikool rahvusvahelise

koostöö juhi Sirje Üpruse 
sõnul esmakordselt õppimis
võimalust Gruusia tudengite
le. Kahele Tbilisi Riikliku Üli
kooli üliõpilasele annab TÜ 
kuuekuulise stipendiumi.

Esimese üliõpilasena saa
bus sügissemestriks Tartusse 
õigusteaduse tudeng Davit 
Akhvlediani. Kevadsemestril 
tuleb teine stipendiaat.

T A N A  L E H E S

Intervjuu
välistudengitega
LK 3

Ajaloolise hoonestu
renoveerimise
programmist
LK 2

Slaavi mikrokeeled
LK 3

15. septembril 1805 pandi 
peahoonele p idulikult 
nurgakivi.

U U D I S E D

Slavistide ja  se
miootikute sem inar
Täna algas aulas 10. rahvusva
heline seminar «Käesolevaid ja 
läinud aegu -  kultuurireflek- 
sioon möödunud epohhist».

Prof Ljubov Kisseljova sõnul 
käsitletakse ettekannetes aja
loolise narratiivi ülesehituse 
retoorilisi vahendeid, kirjani
ku hoiaku transformatsiooni 
jne.

Koostöö TÜ ja Helsingi 
Ülikooli slavistide vahel sai 
alguse 1987. Pikaajalise koos
tööprogrammi arendas välja 
akad Juri Lotman. Hakati 
välja andma ka kogumikku 
«Studia Russica Helsingiensia 
et Tartuensia».

Seminaril osaleb 40 tead
last Soomest, Eestist, Lätist, 
Leedust, Venemaalt, Ukrai
nast, USAst ja Iisraelist.

10. ja 11. septembril pee
takse ettekanded Näituse 2 
aud 105.

Ürituse korraldab vene 
kirjanduse õppetool koos se
miootika osakonnaga.

Mihkelsoni käsitlev  
artiklikogum ik
13. septembril kell 18 toimub 
Tartu kirjanduse majas artikli
kogumiku «Päevad on laused. 
Ene Mihkelson» esitlus.

Kogumik koondab 2004. a 
oktoobris Ene Mihkelsonile 
pühendatud konverentsil 
peetud ettekandeid, eesti 
kirjanduse üliõpilaste usutelu 
autoriga, luulekava ja biblio
graafia.

Kogumiku on koostanud ja 
toimetanud TÜ eesti kirjan
duse dotsent Arne Merilai. 
Kogumiku on välja andnud 
TÜ Kirjastus.

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

M illin e  on su lle  kõ ige  o lu lisem  Tartu  
Ü likooli õ p p im a tu le m ise  põhjus?

V asta ja id : 5 4 9

U us küsim us:
M id a  arvad  lä ven d ip õ h ises t 

vastuvõtust?
V asta: w w w .u t.e e /a ja le h t/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikool tunnustab
Ülikooli väikese medali ja 
tänukirjaga autasustati pika
ajalise ja kohusetundliku 
õppe- ja teadustöö eest puhta 
matemaatika instituudi dots 
Aivo Parringut.

TÜ tänukirja pälvisid 75. 
sünnipäeval pikaajalise ees
kujuliku töö eest emeriitprof 
Helmut Piirimäe, 60. sünni
päeval korrektse ja professio
naalse töö eest raamatukogu 
käsikirjade ja haruldaste 
raamatute osakonna juhataja 
Mare Rand ning pikaajalise 
ja kohusetundliku töö eest 
matemaatikainformaatikatea- 
duskonna dots Virge Soomer.

Vilbaste sünniaas
tapäeva konverents
16. ja 17. septembril toimub 
Tartus ja Kuusalus Gustav 
Vilbaste 120. sünniaastapäeva 
konverents «Loodusteaduste 
ja looduspärimuse vahel». 
Kirjandusmuuseumis avatakse 
ka näitus.

TÜst on ettekandjate seas 
dots Kalevi Kull ja dokto
randid Renata Sõukand ning 
Kadri Tüür.

Gustav Vilbaste (1885- 
1967) oli Eesti botaanik, loo
duskaitseliikumise rajajaid.

Ürituse korraldavad Eesti 
Looduseuurijate Seltsi Jakob 
von Uexkülli keskus ja kirjan
dusmuuseum.

Info: www.zbi.ee/uexkull.

Alternatiivm edit
siini konverents
16. septembril kell 11 algab 
TÜ raamatukogus konverents 
«Kas alternatiivmeditsiin pa
kub tõenduspõhisele ravile 
konkurentsi?»

Eesti Arstide Liit, TÜ Klii
nikumi eetikakomitee, TÜ 
eetikakeskus ja Eesti Bio
eetika Nõukogu tähistavad 
konverentsiga rahvusvahelist 
arstieetikapäeva.

Osavõtt on tasuta, osavõtja
te arv piiratud!

Registreerimine: tel 742 
0429, eal@arstideliit.ee.

Peahoone kohal 
iga päev Eesti lipp
Alates 1. septembrist lehvib 
iga päev TÜ peahoone kohal 
sinimustvalge Eesti lipp. Öö
tundidel on lipule suunatud 
valgustus.

23. märtsil 2005 võttis 
Riigikogu vastu Eesti lipu sea
duse, mis jõustub 1. jaanuaril
2006. Seaduse § 5 lg 3, mille 
kohaselt heisatakse põhikooli, 
gümnaasiumi, kutseõppe
asutuse, rakenduskõrgkooli ja 
ülikooli hoonel Eesti lipp igal 
koolipäeval, jõustus juba 1. 
septembril.

TÜ juristi Aliis Liini sõnul 
pöördus ülikool Tartu maava
nema poole, et saada endale 
õigus hoida Eesti lippu kogu 
ööpäev rahvusülikooli pea
hoone katusel. Maavanem 
andis ülikoolile selle õiguse
31. augusti korraldusega.

Aaviksoo: kindlustame oma vunda
mendi ja kõrvaldame praod mõtlemises
Peahoone päeval, 30. augustil tutvustati aulas ülikooli ajaloolise hoonestu renoveerimiskava
V a r je  S o o t a k

2 0 0  a a s ta  e e s t ku iu s  n u r
g a k iv i p a n e k u s t p e a h o o n e  
a va m is e n i 4  a a s ta t. R ek to r  
J a a k  A av ik s o o  k u ts u s  kõiki 
a n d m a  o m a  p a n u s t, e t n e lja  
a a s ta  p ä ra s t s a a k s im e  e e l
k ä ija te  v ä ä r ilis e lt tu n n is ta 
da , e t s e is a m e  k in d la l v u n 
d a m e n d il n ing  p e re m e h e n a  
s e lle s  m a ja s .

Rektor toonitas oma ette
kandes, et ülikool oli algusest 
peale rahvusvaheline rahvus- 
ülikool. Ta küsis aga, kas meie 
tänased eestseisjad ja -kostjad 
on ülikoolile samaväärsed 
sihid seadnud ja tingimused 
loonud kui nende eelkäijad. 
«Vastus peitub ilmekal ja 
silmaga nähtaval ja käega 
katsutaval kujul peahoone 
ihulises tervises -  vundamen
di ja fassaadi, keldri ja aula, 
peahoone kella ja sisehoovi 
väljanägemises. Seega pole 
peahoone mitte üksnes meie 
haridusideaali, vaid samavõrd 
ka tema tegelikkuse sümbo
liks.»

Õ p p e - ja  te a d u s tö ö  a rv e lt
Prorektor Jaak Kangilaski 

märkis oma ettekandes, et 
riiklikult on Eesti kõrgkoole 
rahastatud koolitustellimuse 
ja teadustöö toetusena ning 
sellega on olnud seotud infra
struktuuri rahastamine. «Ra
hastamise reeglid ei ole arves
tanud hoonete üldkultuurilist 
tähendust ja muinsusväärtust 
ning sellest tulenevaid kohus
tusi ja piiranguid. Mitmed 
ajalooliselt ning kultuuriliselt 
eriti väärtuslikud hooned 
(tähetorn, vana anatoomi- 
kum) ei sobi kaasaegsel tase
mel õppe- ja teadustööks.»

Prof Kangilaski sõnul on 
ülikool tihti pidanud vanu 
hooneid hooldama oma 
põhitegevuse ja eriti teaduse 
arengu kindlustamise arvelt. 
«Sel moel seavad üldkultuu
riliselt väärtuslikud hooned 
TÜ ebavõrdsesse olukorda nii 
rahvusvahelises kui ka Eesti 
kõrgkoolidevahelises konku
rentsis.»

A b i r iig ilt ja  e ra is ik u ilt
Prorektor Kangilaski ütles 

peahoone päeva külalistele, 
et ülikoolil on kavas esitada 
vabariigi valitsusele pea
hoone ja ajaloolise tuumik-

hoonestuse renoveerimise 
riikliku programmi loomise 
eelnõu projekt. «Riik abistaks 
ülikooli 10 aasta jooksul igal 
aastal umbes 10 miljoni kroo
niga peahoone ja ülejäänud 
ajaloolise hoonestuse korda
tegemisel.» Kangilaski sõnul 
kavatseb ülikool ka ise kanda 
programmi pearaskust (um 
2/3 ulatuses). Riigilt ooda
takse abi eelkõige selleks, et 
remontida hooneid, millel 
on eriti suur üldkultuuriline 
tähendus, kuid side ülikooli 
põhitegevusega väike või 
mõõdukas.

Prof Kangilaski märkis, 
et ülikool ei oota abi ainult 
riigilt. «Paljudes maades on 
toetanud ülikoole ka eraisi
kud, kellest näiteks USAs on 
mitmed jäädvustanud sellega 
oma nime ülikooli ja rahvus
likku ajalukku.»

Prorektor Kangilaski
lõpetas oma ettekande üles
kutsega: «Loodame, et Eesti 
riik leiab võimaluse käivita
da TÜ ajaloolise hoonestuse 
renoveerimise programm 
ning et eraisikud, kellele TÜ 
peahoone on väärtus, leiavad 
võimaluse selle kordatege
mist toetada. Suurannetajate 
nimed tahame jäädvustada, 
kuid suure tänuga võtame 
vastu ka mõnekrooniseid an
netusi, sest ka neil on eriline 
sümboolne tähendus. Rõõm 
on teatada, et rektori käivita
tud rahakogumine peahoone 
vundamentide toetuseks on 
toonud sisse juba üle 800 000 
krooni.»

R e n o v e e r im is e  p ro g ra m m
Ülikooli ajaloolise hoonestu 

renoveerimise programmi 
kuulub 23 hoonet. Kokku 
vajaks 23 hoone renoveeri
mine rohkem kui 300 miljonit 
krooni.

Nii peahoone kui ka vana 
anatoomikum ja mitmed 
teised hooned ehitati üli
kooli arhitekti Johann Wil
helm Krause projekti järgi. 
Krausest ja tema loomingust 
rääkis peahoone päeval oma 
ettekandes prof Juhan Maiste, 
ülikooli hoonete remondivaja- 
dusest arhitekt Martti Preem.

Kui peahoone kordatege
miseks läheks tarvis 24 mln, 
siis vana anatoomikumi jaoks 
on vaja ligi 40 mln krooni. 
Anatoomikumi keskmine osa,

rotund, valmis 1805. Arsti
teaduskonna päevade ajal,
7. oktoobril on konverentsi 
teemaks «Vana anatoomikum 
200».

Haridus- ja teadusminister 
Mailis Reps tunnustas oma 
sõnavõtus ülikooli järje
kindlat positiivset suhtumist 
ajalooliste hoonete kordate- 
gemisse. Ta ütles, et riigil jääb 
üle vaid toetada ülikooli nen
de otsustusrikaste sammude 
juures, sest harva küsitakse 
toetust ainult ühe kolmandiku 
osas. «Veelgi enam, kuna üli
kool arutas seda juba 2002. a 
enne tookordset juubelit, ja 
on jõudnud eelnõu vormis
tamiseni, siis usun, et see 
on põhjalikult läbikaalutud 
samm.»

Minister märkis, et tema 
ülesanne on tutvustada eel
nõu projekti valitsuskabineti
le. «Kahtlen, et keegi sellisele 
initsiatiivile vastu oleks, eriti 
kuna ei küsita sadu miljoneid 
kroone korraga, vaid samm
sammulist ja järjekindlat 
toetust.»

Minister Reps ütles, et Tar
tu Ülikool on kahtlemata Ees
ti Vabariigis rahvusülikool, 
kellel on väga suur vastutus 
ja seetõttu peab ta saama ka 
riigipoolset olulist tuge.

V u n d a m e n d is t
Peahoone vundament vajub 

jätkuvalt, sest umbes kolman
dik pole kindlustatud.

Rektor märkis oma ette
kandes, et vundament ei vaju 
kaugeltki üksnes aluspalkide 
mädanemise pärast, vaid 
eelkõige seetõttu, et meie 
arusaamad ülikoolist ja hari
dusest kõdunevad samamoo
di, jättes järele pealiskaudse 
vürstpoodniku ettekujutuse 
haridusest kui utilitaarsest 
tööturuväärtusest.

«Peremehe kohus on aga 
seista kõigi pereliste, mitte 
iseenda eest. Kas oleme pere
mehed oma maal ja majas? Või 
on ikka rohkem nii, et meie 
maa ja rahva tuleviku oleme 
asendanud majanduskasvu 
numbrite ja sellega kaasneva 
rasvasema kõhutäie ning oma 
vaimu- ja hariduselust teinud 
majanduselu sulase. Ju nõus
tute minuga, et me pole osa
nud ega suutnud seda maja 
peremehe moel täielikult 
enda omaks tunnistada ja

vastavalt kohelda. Selle maja 
praod ja vajumised peegelda
vad pragusid meie mõtlemises 
ja olemises.»

Rektor kinnitas, et ülikooli 
teadustöö, teadlaskond ja 
vilistlased ei pea häbenema 
ülikooli klassikaliste sammas

te väljakutset ega kartma pea
hoone auväärsuse painet.

«Alustagem siis sellest, et 
kindlustame oma vunda
mendi ja kõrvaldame praod 
mõtlemises. Siis muutub ka 
ülikool meile jõukohaseks ja 
omaseks,» ütles rektor.

U T  K U S I B

Kui hädavajalik  
on riigi toetus üli
kooli ajaloolisele  
hoonestule?
E n e
E r g m a
R iig ik o g u
e s im e e s

Minu meelest ei ole mõtet seda 
üldse küsidagi, sest on selge, et 
see on meie rikkus, meie aja
lugu. Me peaksime aru saama, 
et Tartu Ülikool oma väga pika 
ajalooga on Eesti riigi jaoks 
üks kõige suuremaid rikkusi 
ja minu jaoks ei ole siin mingi
sugust küsimust.

Mina toetan ülikooli taotlu
si ja loodan, et paljud inime
sed ka Riigikogus saavad aru, 
et meil ei ole teist võimalust. 
Me ei ole nii rikkad, et me 
hoiaksime üleval kümneid 
ülikoole. Meil on üks rahvus
ülikool, meil on üks ülikool, 
mis on võimeline pürgima 
teadusülikooliks ja see ülikool 
on minu jaoks Tartu Ülikool.

Kui tõenäoline on 
riikliku renovee- 
rimisprogrammi 
käivitamine?
A n n e l i  
R a n d la
m u in s u s 
k a its e a m e t i  
p e a d ir e k to r i  
a s e tä it ja

Tartu Ülikooli ajalooliste 
hoonete hiilgus ja viletsus on 
meile hästi teada.

Toetame väga riikliku 
renoveerimisprogrammi al
gatamist nende ajalooliste 
hoonete taastamiseks ja taas
kasutamiseks, eriti nende 
hoonete puhul, mida otseselt 
õppetööks kasutada ei saa. 
Seda riiklikku renoveeri
misprogrammi on kindlasti

võimalik käivitada. Samasu
gustest algatustest on saanud 
ju ka alguse juba toimivad 
mõisakoolide ja pühakodade 
programmid. Käivitamisel on 
veel hiite ja taluarhitektuuri 
programmid.

Miks on tähtis üli
kooli ajaloolise  
hoonestu renovee
rimise programm?
M a i l is  
R e p s
h a r id u s -  ja  
te a d u s 
m in is te r

Riigi ülesanne on tagada 
oma kultuuripärandi säilimi
ne. Tartu Ülikooli ajalooline 
hoonestu on kahtlemata üks 
osa riigi kultuuripärandist. 
Selle säilimiseks ja paremaks 
kasutamiseks on vajalik riigi
poolne toetus ning oluline on 
laiem mõistmine, et ajaloolise 
hoonestuse rahastamine ei saa 
tulla kõrghariduse õppekulude 
või teadusrahade arvelt.

Seoses demograafilise olu
korra muutusega suureneb 
surve finantsiliselt kasuliku
mate ingliskeelsete program
mide avamiseks. Kui me ta
hame tagada rahvusülikooli 
säilimise ehk siis eestikeelse 
kõrghariduse ja eestikeelse 
teaduse, peame põhimõtteli
selt ümber otsustama teatud 
rahastamissüsteemi.

Seega peab Eesti riik kiires
ti ära otsustama olulisemate 
ja suuremate investeeringute 
vajaduse, et juba mõne aasta 
pärast tõsiselt panustada 
enam õppe kvaliteeti, st ini
mesesse.

Loodan väga, et ülikooli 
ajaloolise hoonestu renovee
rimise riikliku programmi ra
hastamine saab valitsuskabi
netis peagi soosiva hinnangu 
ning programm saab alates
2007. aastast eelarvesse.

Prorektor prof Jaak Kangilaski avaldas 30. augustil toimunud peahoone päeva ettekandes lootust, et peahoone valmimise 200. aastapäeva saab nelja 
aasta pärast tähistada täielikult renoveeritud majas. a n d r e s  t e n n u s

http://www.zbi.ee/uexkull
mailto:eal@arstideliit.ee
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Turu Ülikool korraldas 
doktorikooli Tartus

Tartu on rahulik 
ja roheline linn
Intervjuu informaatika doktorandi Pavlos Pavlidise 
ja Gruusia vahetusüliõpilase Davit Akhvledianiga

P A V L O S  P A V L I D I S :
Kannan praegu oma talveriideid. Ja 
ootan põnevusega Eesti talve.
D A V I T  A K H  V L E D I A N I :

Talvel tahaksin uisutama õppida.

K ir s t i  J õ e s a lu
e tn o lo o g ia  õ p p e to o li  te a d u r

T än a  lõ p p e b  e tn o lo o g ia  
õ p p e to o lis  k o lm a p ä e v a n e  
Turu Ü liko o li d o k to rik o o l.

Esmakordselt Tartus aset 
leidnud suvekool toimus 
kahes osas. Esimese poole 
moodustasid plenaarette- 
kanded, teise doktorantide 
ettekanded.

TÜ Viljandi Kultuuri
akadeemia direktor Anzori 
Barkalaja rääkis akadeemia 
näitel väikese institutsiooni 
ellujäämise strateegiatest 
kultuuriökoloogiast lähtudes. 
Helsingi Ülikooli Euroopa 
võrgustiku õpingute direktori 
Teija Tiilikäineni ettekanne 
käsitles ELi legitiimsust. TÜ 
prof Peeter Torop keskendus 
dialoogi kontseptsioonile kul- 
tuurisemiootikas. Täna peab 
ettekande ELi identiteedist 
ja ideest Turu Ülikooli Jean 
Monnet' tippkeskuse direktor 
Esko Antola.

Doktorantide ettekanded 
käsitlesid Euroopa Liidus 
toimuvat Põhjamaade ja

R o m a s z  E r le n d  
R o m a n t š ik
s la a v i f i lo lo o g ia  
õ p p e to o li  te a d u r

15. s e p te m b ril kell 10 a va 
ta k s e  au la s  k o lm e p ä e v a n e  
ra h vu s v a h e lin e  k o n ve re n ts  
«S laav i m ik ro k e e le d  ja  k e e 
lek o n tak tid » .

Kell 14.30 jätkub konve
rents Näituse 2 aud 129. Kell 
15.30 toimub prof Aleksander 
Dulitšenko kaheosalise raa
matu «Slaavi mikrokirjakee- 
led» esitlus.

Kell 17.30 avatakse slaavi 
filoloogia õppetoolis näitus 
slaavi mikrokeelte väljaan
netest.

16. septembril kell 17 esit
letakse ruumis 129 teatmikku 
«Eesti Slavistide Rahvusko
mitee».

Rahvusvahelise konverentsi 
eesmärk on kokku kutsuda 
mikrokeelte spetsialistid (näi
teks on kavas ka ettekanne 
soome-ugri ja samojeedi väi
keste keelte kohta), tutvuda 
mikrokeelte uuemate teooria
tega ja paika panna edasiste 
rahvusvaheliste uurimuste

16. s e p te m b ril to im u b  V a 
n e m u is e  k o n ts e rd im a ja s  
v is io o n ik o n v e re n ts il «Tartu  
2 0 3 0 »  Tartu  p ik a a ja lis e  
a re n g u k a v a  e s im e n e  la iem  
a ru te lu .

Linnavalitsus kutsub kõiki 
tartlasi ja Tartu sõpru kaasa 
mõtlema linna tuleviku tee
mal ja pakkuma oma ideid 
arengukavasse «Tartu 2030».

Tartu linnapea Laine Jäne
se sõnul esitavad tänapäev ja 
tulevik linnade arengule uusi 
väljakutseid. «Üleilmastumi- 
sega muutuvad linnade rollid 
ja funktsioonid. Meie kohus 
on leida parimad lahendid, et 
Tartu oleks linlastele ja küla
listele väärtuslik paik -  elu
keskkond, õppimise, puhkuse 
ja äri tegemise koht, reisi
siht. Soovime, et arengukava 
tekiks laiapõhjalise arutelu 
tulemusena ja kõik soovijad

Balti riikide lobby-tööd ning 
inimkaubandusevastast võit
lust, samuti rokkfestivali 
definitsiooni ja selle käsitlust 
avalikkuses Ruisrocki festi
vali näitel. Ettekandeid oli ka 
turismist ja kohaontoloogiast. 
Iga ettekannet kommenteeris 
oma ala spetsialist.

Suvekooli raames toimus ka 
Baltic Sea Region University 
Networki kohtumine, kus 
arutati doktoriõppe edasisi 
koostöövõimalusi.

Doktorikool loodi Turu Üli
kooli juures 1995. aastal ja 
see koondab endasse kaheksa 
Soome ülikooli humanitaar- 
ja sotsiaalvaldkonna dokto
randid.

Doktorikool korraldab 
oma õpet suvekoolide kaudu. 
Otsus pidada tänavune suve
kool Tartus tuli korraldajate 
soovist arendada koostööd 
Tartu, aga ka teiste Balti 
riikide ülikoolidega. Kuna 
humanitaaralade doktorante 
on tavapäraselt vähevõitu nii 
Eestis kui ka Turus, on ühine 
doktoriõppe läbiviimine igati 
teretulnud.

suunad.
Üritusel osaleb ligi 25 mik

rokeelte probleemidega tegele
vat teadlast 15 riigist -  Eestist, 
Venemaalt, Valgevenest, Sak
samaalt, Rootsist, Austriast, 
Itaaliast, Kanadast jm.

Konverents peetakse vene, 
saksa ja inglise keeles.

Tartus toimub taoline kon
verents esmakordselt. Slaavi 
mikrokeeli on süstemaatiliselt 
uuritud 1970ndatest aasta
test peale prof Aleksander 
Dulitšenko juhtimisel. Soo- 
me-ugri õppetoolis on paral
leelselt uuritud ka soome-ugri 
väikseid keeli.

Slaavi mikrokeeli räägitak
se Poolas, Serbias ja Monte
negros, Sloveenias, Tšehhis, 
Slovakkias, Austrias, Itaalias, 
Kreekas, Ameerikas ja Kana
das. Praegu on kasutusel 18 
niisugust mikrokeelt.

Konverentsi korraldab Tar
tu Ülikooli slaavi filoloogia 
õppetool koos Rahvusvahelise 
Slavistide Komitee, Eesti Sla
vistide Rahvuskomitee, Rootsi 
Kuningliku Kirjanduse ja Aja
loo Akadeemia ning Uppsala 
Ülikooliga.

IlarUv
h e a d e  m õ te te  lin n

saaksid oma sõna sekka öel
da,» selgitas Jänes.

Linnapea sõnul on aktiivne 
osalus, jagatud visioon ja len
nukad ideed Tartu tuleviku 
loomise alus.

Koduleheküljel www.tartu. 
ee/visioon otsitakse vastuseid 
järgmistele küsimustele: mil
list Tartut soovid näha Sina 
aastal 2030, mida täiesti uut 
tuleks luua, mida tuleks muu
ta, mida säilitada, millised 
võiksid olla suuremad inves- 
teerimisobjektid?

Kodulehel arvamust avalda- 
nute vahel loositakse välja viis 
priipääset konverentsile.

A i ja  S a k o v a

A la n u d  õ p p e a a s ta  tõ i e n d a 
ga  k aa sa  v ä lis d o k to ra n tid e  
ja  v a h e tu s ü liõ p ila s te  a rvu  
s u u re n e m is e .

Kui eelmisel aastal immat- 
rikuleeriti TÜs neli välisdok- 
toranti, siis tänavu oli neid
16. Matemaatika-informaati- 
kateaduskonna doktorantuu
ris alustas õpinguid kreeklane 
Pavlos Pavlidis.

Ka vahetusüliõpilaste arv 
on tõusnud 861t 124ni. Esi
mest korda aga on Tbilisi 
Riikliku Ülikooli tudengil 
Davit Akhvledianil võimalus 
Õppida üks semester Tartu 
Ülikoolis.

Kuidas sattusite Tartu 
Ülikooli õppima?

Pavlos Pavlidis: Tartu Üli
koolist sain teada Rootsis, 
Uppsalas ühes uurimisprojek
tis osaledes. Varem tegelesin 
bioloogiaga, informaatikaga 
puutusin kokku alles magist
rantuuris.

Pärast magistrikraadi saa
mist tahtsin mõneks ajaks 
Kreekast lahkuda. Kui kuul
sin, et siin on hea uurimis
grupp, otsustasin kandideeri
da. Praegu kuulungi tarkvara
süsteemide dotsendi Jaak Vilo 
meeskonda.

Tegeleme bioinformaatika 
ja andmekaevandusega, eriti 
geenide regulatsiooni mehha
nismide analüüsi ja modellee
rimisega.

Davit Akhvlediani: Gruu
sia üliõpilastel ei ole eriti pal
ju võimalusi välismaale mi
nekuks. Kandideerisin kahele 
stipendiumile, Hollandisse 
ja Eestisse. Pakuti võimalust 
tulla üheks semestriks Tartu 
Ülikooli. Ja mul on selle üle 
väga hea meel.

Millega tahate Tartus 
tegeleda?

D. A.: Õpin Tbilisi Riiklikus 
Ülikoolis õigusteadust. Siin 
tahaksin kuulata kursusi rah
vusvahelisest või võrdlevast 
õigusteadusest. Samuti huvi
tab mind Eesti õigussüsteem. 
Lähipäevil aga peab selguma, 
milliseid kursusi õigustea
duskond sel semestril inglise 
keeles pakub.

Peale oma eriala ainete 
külastan ka kolme balti õpin
gute programmi ainet.

P. P.: Põhiliselt ikka teadus
tööga. Doktorantidel on ka 
mõned seminarid. Peale oma 
eriala tahaksin õppida vene 
keelt ja kevadel alustada eesti 
keele õppimisega.

Kuidas suhtusid Teie 
lähedased sellesse, et ot
sustasite Eestisse tulla?

D. A.: Minu vanemad ja 
sõbrad on väga rõõmsad, et 
ma pooleks aastaks Eestisse 
tulin. Paljudele sellist võima
lust ei avane. Aga loomulikult 
igatsevad nad minu järele.

P. P.: Nad arvasid, et ma 
olen hull. Eestist ei teata 
Kreekas just väga palju. Ja 
Kreekast vaadates asub Eesti 
ikka päris kaugel põhjas.

Mis Teile Eestis meeldib 
või ei meeldi? Millised 
on esmamuljed?

P. P.: Mulle meeldib Eesti 
väiksus või rahulikkus. Isegi 
Tallinn tundub mulle heas 
mõttes külana. See tuleb ilm

selt sellest, et olen harjunud 
nägema enda ümber pidevat 
melu. Iraklio linnas, kust 
mina tulen, algab põhiline elu 
alles pärast südaööd. Siin on 
teistmoodi.

Ilm on muidugi oluliselt eri
nev sellest, millega harjunud 
olen. Kannan praegu oma 
talveriideid. Ja ootan põnevu
sega Eesti talve.

D. A.: Mulle meeldib Eestis 
kord. Näiteks liikluses peavad 
autojuhid liikluseeskirjast ja 
-märkidest kinni. Meil see nii 
ei ole. Samuti meeldib mulle 
Tartus see, et siin on palju 
rohelist. Olen palju jalutanud. 
Satun ikka ja jälle Anne kanali 
äärde. Mulle meeldivad seal
ne liiv, kased ja vesi. Kaskesid 
olen palju piltidel näinud ja 
nendest vene luulest lugenud. 
Meil nad aga ei kasva.

Ujumas ma Anne kanalis 
käinud ei ole. Kindlasti tahan 
aga minna korra Läänemerre, 
olgugi et vesi on praegu juba 
ilmselt üsna külm. Talvel ta
haksin uisutama õppida.

P. P.: Mulle ei meeldi siinne 
süsteem, et kõikidele dokto
rantidele ei maksta doktoran
di toetust. Mulle tundub see 
ebaõiglane. Kui raha ei jagu 
kõigile, siis tuleks minu mee
lest võtta doktorante nii palju, 
kui raha on. Muidu ma küll ei 
kujuta ette, kuidas inimesed 
toime peavad tulema.

Millest tunnete puudust?
D. A.: Põhiliselt tunnen puu

dust Gruusia maitseainetest.

U U D I S E D

Õppetoetuste .. 
taotlem isest TÜs
1.-15. septembrini saab taot
leda õppetoetusi.

Õppe- ja üliõpilasosakonna 
tasemeõppetalituse juhataja 
Eda Aitseni sõnul on alates 
2005/2006. õppeaastast ra
kendunud kaks olulist muuda
tust. «Õppetoetust tuleb taot
leda igal semestril, hoolimata 
varem esitatud avaldustest,» 
ütles Aitsen.

Põhi-, täiendava ja dokto- 
randitoetuse taotlused esita
takse ÕISi kaudu.

Majandusliku toetuse taot
lused koos lisadokumentat- 
siooniga esitada paberkandjal 
õppe- ja üliõpilasosakonna 
spetsialistile Ivika Puuse
pale aadressil Küütri 2-219 
(ivika.puusepp@ut.ee, tel 737 
5629). Majanduslikku toetust 
saavad taotleda ka 1. semestri 
üliõpilased.

Info: www.ut.ee/oo/abiks/ 
oppetoetus.

Kardiokirurgia  
osakond saab 30
16. septembril on A. 
Linkbergi auditooriumis kardi- 
loogiakliiniku kardiokirurgia 
osakonna 30. aastapäeva 
konverents.

Kardiokirurgia osakond 
avati Maarjamõisa Haiglas 15. 
septembril 1975. Juba enne 
iseseisva osakonna avamist 
oli tehtud 497 operatsiooni.

Praegu opereeritakse aas
tas kunstliku vereringe tin
gimustes ligi 400 patsienti, sh 
ligi 60 last. Südame kardios- 
timulaator paigaldatakse aas
tas umbes 300 inimesele.

TÜ Kliinikumi kardio
kirurgia osakond on Eestis 
ainus koht, kus opereeritakse 
ka enneaegseid lapsi.

Koostööd tehakse Stockhol
mi Karolinska Haiglaga, kus 
kirurgid, anestesioloogid ja 
õed end täiendavad. Seal on 
kaitstud ja on kaitsmisel mitu 
doktoritööd.

Samuti on koostöö Saksa
maa juhtivate südamekirurgia 
keskuste ja teistega.

Baltisaksa kirjakul- 
tuuri sümpoosion
17. septembril kell 9.30 algab 
Tartu Saksa Kultuuri Instituu
dis (Kastani 1) kolmas rahvus
vaheline baltisaksa kirjakul- 
tuuri sümpoosion.

Sümpoosioni teema on 
«1840. aastate nonkonformis
tid? Victor Hehn (1813-1890) 
ja Friedrich Robert Faehlmann 
(1798-1850)». Ettekannetega 
esinevad uurijad Saksamaalt, 
Lätist ja Eestist.

Konverentsi korraldavad 
Underi ja Tuglage Kirjandus
keskus ja Eesti Goethe Selts 
koostöös Maini-äärse Frank
furdi ja Läti ülikooliga.

M Ä L U M Ä N G

Mälumängu  
lahtised  

meistrivõistlused

5. oktoobril kell 18 algab 
füüsikahoones (Tähe 4- 
160) kümneetapiliste Tartu 
lahtiste mälumängu meist
rivõistluste I voor.
Oodatud on ka üliõpilaste 
neljaliikmelised võistkonnad. 
Kolmapäeval, 21. sep
tembril kell 18 on samas 
võistkondade esindajate 
nõupidamine.
Info: tel 516 5994, www. 
kilb.ee.

Slaavi mikrokeeled 
ja keelekontaktid

Tartu korraldab 
visioonikonverentsi

Grusiin Davit Akhvlediani (vasakul) jalutab meelsasti Anne kanali ääres. Kreeklasele 
Pavlos Pavlidisele meeldib vaadelda inimesi. a i j a  s a k o v a

http://www.tartu
mailto:ivika.puusepp@ut.ee
http://www.ut.ee/oo/abiks/
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Õ N N I T L E M E

Emeriitprofessor 
Helmut Piirimäe 75
8. septembril tähistab 75. 
juubelit üldajaloo emeriitprof 
Helmut Piirimäe.

Ülikooliga on Helmut Piiri
mäe õppejõuna seotud 1956. 
aastast. 1977 valiti ta üld
ajaloo professoriks, kellena 
töötas emeriteerumiseni 
1996.

Prof Helmut Piirimäe on 
olnud õppejõuks mitme 
põlvkonna ajaloolastele. Tema 
rahvusvaheliselt tuntumate 
õpilaste hulka kuuluvad Mar
gus Laidre, Enn Küng ja Arvo 
Tering.

Juubilari teadustöö on kes
kendunud Baltikumi ja Skan- 
dinaaviamaade ajaloolistele 
sidemetele. Tema teaduslike 
huvide ring on olnud väga 
avar, ulatudes majandusaja- 
loost kultuurilooni. Erilise 
panuse on Helmut Piirimäe 
andnud rootsiaegse Tartu Üli
kooli ajaloo uurimisse.

Paljuski tänu tema jõupin
gutustele hakati Nõukogude 
Liidus tunnustama Tartu Üli
kooli asutamisajana senise 
1802. aasta asemel 1632. 
aastat.

1982 valiti Piirimäe Uppsa
la Ülikooli audoktoriks, olles 
ainsaks Eesti ajaloolaseks, 
kes Nõukogude okupatsiooni 
tingimustes taolise tunnustu

se pälvis.
Ajalooteaduskonna dekaa

nina iseseisvuse taaskehtes
tamise aastatel osales juubilar 
hoogsalt ülikooli reformimise 
protsessis. Mitme ajalooõpiku 
koostaja ja autorina aitas ta 
kaasa ajalooõpetuse kiirema
le ümberkorraldamisele ka 
üldhariduskoolis.

Ka pärast emeriteerumist 
on Helmut Piirimäe jäänud 
agaraks ajaloo uurijaks ja po
pulariseerijaks, kelle loenguid 
ja teisi akadeemilisi ülesas
tumisi jälgitakse alati suure 
elevusega.

Õ n n itlu s te  ja  h e a d e  
s o o v id e g a  k o lle e g id  

a ja lo o -o s a k o n n a s t

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

Haridus- ja teadusministeerium ning 
SA Archimedes kuulutavad välja

20 05 . >pil
ikuriikliku konkursi.

Osaleda võivad kõik käesoleval või eelneval kalendriaastal 
haridus- ja teadusministeeriumi õppekavade registrisse 
kantud õppekava järgi õppivad üliõpilased või üliõpilaskol- 
lektiivid.

Välja antakse teaduspreemiad väärtuses 7500, 4500 ja 3000 
krooni. Preemiaid määratakse järgmistes valdkondades: 
matemaatika, astronoomia, füüsika, keemia; bioloogia, kesk
kond ja arstiteadused; inseneriteadused ja majandus; kultuur 
ja ühiskond kolmes tasemekategoorias: rakenduskõrgharidu- 
se ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd; magistriõppe 
üliõpilaste teadustööd; doktoriõppe üliõpilaste teadustööd.

Tööd esitada SA Archimedes (Väike-Turu 8, 51013 Tartu) 15. 
oktoobriks (postitempli kuupäev).

Info: www.archimedes.ee/yliopilasteadus.htm,www.hm.ee/ 
uus/hm/client/index.php?03526230128241842.

Õ N N I T L E M E

6 0
Aadu Mirme, vanemteadur -
12. september

5 5
Henn Käärik, dotsent -  10. 
september
Ene Käärik, lektor -  14. 
september

4 5
Anne Krips, laborant -  12. 
september
Anu Pallas, teadur -  12. 
september
Külli Valk, koguhoidja -  14. 
september
Kaja Metsküla, laborant -  15. 
september

Aivo Reinart, arvutispetsialist -
15. september

4 0
Urmas Petti, dotsent -  12. 
september
Anne Kirss, assistent -  13. 
september
Algo Rämmer, raamatukogu
hoidja -  14. september

3 5
Kristjan Leiger, erakorraline 
teadur -  14. september

2 5
Aigi Ustinov, laborant -  10. 
september
Varro Vooglaid, erakorraline 
assistent -  13. september

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
T e llim is e  in d e k s  0 0 8 9 2  
Ilm u b  re e d e ti. T ira a ž  3 2 0 0  
Trü kk : o /ü  G re if

V a s tu ta v  v ä lja a n d ja  lllari L ä ä n  
P e a to im e ta ja  V a rje  S o o ta k  
T o im e ta ja  A ija  S a k o v a  
In fo to im e ta ja  L e a n e  M o rits  
K e e le to im e ta ja  M a rik a  K u lla m a a  
K ü lje n d a ja  E rg i P ro m m ik

Ü lik o o li 1 8 -2 1 0 , T artu  5 0 0 9 0  
Tel: 7 3 7  5 6 8 0 , 5 1 4  2 3 0 0  
E -p o s t: a ja le h t@ u t.e e  
F aks : 7 3 7  5 4 4 0  
h ttp : //w w w .u t .e e /a ja le h t

Tudeng, osale 
ehitusuuringus
A n d r a  O ts
T T Ü  ü liõ p ila n e

16. s e p te m b rin i s a a b  re g is t
re e ru d a  E es ti E tte v õ tlu s 
k e s kk o n n a  e h itu s u u rin g u s  
o s a le ja k s .

Ehitusturu uuringu ees
märk on koguda andmeid 
Eestis tegutsevate ettevõtete 
töö efektiivsusest, kasumlik
kusest ja inimressursi väärtus
tamisest. Samuti proovime 
suunata firmajuhte vaatama 
Eesti majanduskeskkonda 
kui ühtset tervikut ning selle 
põhjal tegema ka objektiivseid 
tulevikuprognoose.

Igale osalejale on tagatud 
ainulaadne võimalus tutvuda 
Eesti ettevõtluskeskkonnaga, 
luua kontakte firmajuhti
dega, panna proovile oma

läbirääkimisvõime, arendada 
suhtlemisoskust ja saada juur
de hulk enesekindlust ning 
töökogemust. Nii saab leida 
endale ka sobiva diplomi- ja 
kursusetöö teema ning prak
tika- või hiljem töökohagi.

Kogu uuringuprotsess on 
kokkuvõttes üks suur kasu, 
sest igaühel on võimalus luua 
häid suhteid mainekate ette
võtete juhtidega.

Parimaid premeeritakse ka 
muul viisil: kõige aktiivsem 
andmekoguja saab endale 
kolm kaheinimese piletit, pa
remuselt teine kaks ning kol
mas ühe pileti liinile Tallinn- 
Helsingi-Stockholm-Helsin- 
gi-Tallinn Viking Line’ iga.

Info ja registreerimine: 
w w w.eesti-eh itusturg.ee/ 
uuring.

T U  R A A M A T U P O E  I X  O K S J O N

TÜ Raamatupood korraldab laupäeval, 19. novembril kl
11.15 ülikooli peahoones oma IX raamatuoksjoni.

Teemal «Eesti pöördeaegade trükis» võetakse vastu trüki
seid (raamatud ja brošüürid, ajakirjad ja ajalehed -  ka üksik
numbrid! trükigraafika (sh maakaardid ja linnaplaanid), 
nn väiketrükised (laulu- ja noodilehed, kontserdi-, teatri-, 
aktuse- ja peokavad, näitusekataloogid ja -juhid, plakatid, 
postkaardid ja fotobukletid, õppe- ja eksamikavad ning 
tunniplaanid, seina-ja laua-, tasku- ja tabelkalendrid, prok
lamatsioonid ja üleskutsed, lendlehed ja teadaanded, ring
ja nimekirjad, ees- ja käskkirjad, määrused, korraldused ja 
juhendid) ning trükiformularid ja tabelid nende täitmiseks, 
põhikirjad ja liikmepiletid, avaldused ja aruanded, kutsed ja 
nimekaardid, tunnistused ja tõendid, load ja pääsmed ete, 
ete), mis ilmunud Eestis või võõrsil eesti keeles või Eesti koh
ta käivalt võõrkeeltes ajavahemikes 1905-1907, 1914-1918, 
1918-1920, 1940-1941, 1941-1944, 1944-1953-1956, 
1987-1991.

Teemal «Eesti ja naabermaad (generalia et loealia)» võetakse 
ilmumisaega ja -kohta piiramata vastu nii Eesti kui ka Eestiga 
seoses naabermaade (Soome ja Rootsi, Taani ja Saksamaa, 
Läti, Leedu ja Poola ning Venemaa) kohta käivaid eesti- ja 
võõrkeelseid ajaloo-ja maateaduslikke trükiseid, nii üldkäsit- 
lusi (generalia) kui ka paigaloolisi (loealia). Vastu võetakse ka 
teatmelise ja mälestusliku iseloomuga trükiteoseid.

Teemal «Eesti vanem ja/või haruldane raamat» võetakse 
ilmumiskohta piiramata vastu kõiki eestikeelseid või Eestis 
ilmunud võõrkeelseid trükiseid ilmumisajaga kuni 1860, 
hilisemast ajast tänapäevani haruldasi või väheliikuvaid 
eestikeelseid või Eestis ilmunud või Eesti kohta käivaid võõr
keelseid trükiseid.

Trükiseid võetakse oksjonile ainult valikuliselt, silmas pida
des nende väärtust, seisundit ja nõutavust. Peale raamatute 
on oodatud ka perioodika, trükigraafika, väiketrükised jms, 
samuti dokumendid ja käsikirjad.

Vastuvõtt toimub raamatupoes
(tel 744 1102, faks 7 441 465) Ülikooli 11 poe 2. korrusel 
lahtioleku aegadel (E-R 9-19) reede, 14. oktoobrini (inel). 
Trükise alghinna määravad oksjonikomisjoni eksperdid, kes 
võivad tarbe korral tulla pakutavat valima ja hindama ka ko
hapeale. Trükise lõppmüügihinnast läheb 20% poe kasuks. 
Oksjoni kataloog ilmub novembri algupoolel.

Ta r t u  Ü lik o o l

TÜ võtab haldusosakonda tööle

ehituse spetsia listi,
kelle ülesanne on TÜ hoonetes ehitus- ja remonttööde 
korraldamine ning vastuvõtmine.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus koos palgasooviga ja 
elulookirjeldus 16. septembriks.

TÜ võtab infotehnoloogia osakonda tööle

in fo tehno loogia spetsia listi,
kelle ülesanne on ülikooli töökohaarvutite jooksvate IT- 
probleemide lahendamine, arvutite hooldamine, arvuti
kasutajate nõustamine.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja 
elulookirjeldus 20. septembriks e-postiga või paberil TÜ 
personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 302, Jakobi 4, 
51014 Tartu).

Info: www.ut.ee/konkurss.

TEATED
13. ja  15. sep tem bril kl 18.15  
o o ta b  m a a ilm a  suurim  üli
õ p ilas o rg an is ats io o n  A IE S E C  
tu d e n g e id , kes soovivad  o m a  
elu e rako rd seks  teh a , in foõhtu le  
ülikooli raa m atu k o g u  ko nveren t
sisaali.

KAI TSMI SED
21. sep tem bril ka itsevad  p e 
d a g o o g ik a  o sako n n as Ülikooli
16 -102 ko o likorra lduse m agis tri- 
projekti:
kl 14.15 T iia  Kristi «Tegevuskava  
k o o stam in e  e -õ p p e  ra k e n d a m i
seks erakooli L au d are  näitel». 
J u h e n d a ja  Triin M arand i. O p o 
n ent S irje Klaos;
kl 15.15 M arian n e  O lbre i «A bi
m a terja le  a in etevah e lise  in teg 
rats iooni to e ta m is ek s  es im eses  
ko oliastm es». J u h e n d a ja  T iia  
P ed astsaar. O p o n e n t M a ret Olo; 
kl 16.15 T iina  P eterson  «K ooli
e e lse  las teasu tu se  õ p p e - ja  
ka sv atu s te g ev u se  ning juhtim ise  
tu lem u s likku se  h in d am ise  kri
teerium id ». J u h e n d a ja  H. Krips. 
O p o n e n t H asso  K ukem elk.

LOENGUD
1 3 .-1 5 . sep tem b ril p e ab  k lass i
ka lise filo lo o g ia  õp p e to o li juures  
kü la lis loengu id  ja  sem in are  
T üb in g en i Ü likooli lad ina  filo lo o 
g ia  prof dr H e in z  H o fm ann . 
Loengud: 13. sep t kl 1 6 -1 8  ph  
102 «R ichard  W ag n er ja k reeka  
m üüt» (m uu sika, v id eo  ja  s la id i
d e g a ); 15. sep t kl 1 0 -1 2  Ü likooli
17 -209  «‘Laudes G a lli’ küsim us  
V erg iliuse  «G eorg ica» n e ljan 
das raam atus». S em inarid : 13. 
sep t kl 1 2 -1 4  Ü likooli 17-414  
«U bertino  C arra ra  «C olum bus»  
(1715)»; 14. sep t kl 1 0 -1 2  Ü lik o o 
li 17-414 «G iovanni M ario  F ile lfo  
«Martias»».
L oen g u d  on inglise keeles. 
S em in a rid es  o s a le jad  peaks id  
reg is tree ru m a klass ika lise  fi
lo lo o g ia  õpp e to o lis , kust sa ab  
ka m aterja lid , m is tu leb  varem  
läbi lu g e d a . K ontakt: Ivo Volt, 
lv o .V o lt@ u t.ee .

KURSUS
Jo o n is tam in e  2 ,0  A P (valikaine  
K K I-2 .3 7 0 9 ), lektor S as k ia  K as e 
m aa. T  kl 17 -19 .15 , L kl 11 -13 .15  
Tartu K unstim ajas, V an em u ise
26 , III korrus.
Info: tel 5 6 9 0  3 2 9 0 , w w w .a rt.e e / 
kursus.
K lassikalise f ilo lo o g ia  õpp e to o lis  
on võ im alik  o s a  võ tta  valikkur
su sest «A ntiikm üto loog ia  ja  
re lig ioon» (FLG R  0 2 .2 8 0 ) n e lja 
päeviti kl 16-18, Ü likooli 17-321, 
prof A n n e Lill.
T Ü  L õun a-E es ti ke e le - ja  ku l
tu uriuu ringute  keskuses a lg ab  
kursus «Lõun aeesti fo lk loor»
(F L L E .0 0 .0 0 4 , 2  AP, 2.-16 . n,

A). õ p e ta b  dots Paul H ag u . Tut
v u s ta ta kse  lõun aeesti fo lkloori 
erip ära  ža n rid e  ka u p a  ja  an ta ks e  
ü le va ad e  fo lk loori e rin evu s
tes t L õun a-E es ti reg ioon ides . 
Loengud  to im uvad  K kl 14.15-16  
Lõun a-E esti keskuses (Lossi 38 , 
v a n a  an a to o m iku m ).
Info: M ari M ets , tel 7 3 7  5 4 2 2 .
S isse ju h atu s  m o raa lifilo so o 
f iasse  (F L F I .0 0 .0 4 9 ,  2  AP,
1.-15.n, E ). Lektor Tiiu H allap . 
Teisipäeviti kl 16 .15-18 N ä itu 
se 20-117. L o e ngukursus  on  
sü stem aatilin e  sisse juhatus  
n ü ü d isa eg s ess e  an g lo a m e e rik a  
m oraa lifiloso ofiasse  (filosoofilis
se ee tika ss e). S o b ib  nii b a ka lau - 
reuse-, m ag is tri- kui d o k to riõ p p e  
tu d e n g ite le . Lo en g u m aterja lid  
on sa ad a va l Õ IS is .

KULALI SOHTUD
Eesti Ü liõp ilas te  S elts  oo tab  
huvilisi o m a  kü la lisõhtu le  9. ja
21. sep t kl 19. A ka d ee m ilise lt 
o rg a n is e e ru m a ta  m e es tu d en g i- 
te le  on uksed avatud  a ja loo lises  
m ajas Tõnissoni 1.
Korp! V iron ia  kutsub a k a d e e 
m iliselt o rg a n is e e ru m a ta  m e es - 
tu d e n g e id  o m a  kü lalisõhtu le
16. sep t kl 20 , Lai 30 . R iietus: 
ülikond.
Korp! S aka la  ku tsub o m a  kü la 
lisõhtule a k a d e em ilis e lt o rg a n i
s e e ru m a ta  m e es tu d e n g e id  9. ja
15. sept. Õ htu d  to im uvad  ko n 
v e n d ih o o n es  Veski 6 9  kl 21.15. 
Riietus: ü likond.
Eesti N a isü liõ p ilas te  Selts
o o ta b  o m a  kü la lisõhtu le  15. ja
20 . sep t kl 19 Riia 13 -33 .
Korp! U gala kü lalisõhtu on 13. 
septem bril kl 2 0  K uperjanovi 16. 
Riietus: ü likond.
Korp! Ind ia  o o ta b  kü lalisõhtu le  
teo tah te lis i tu d e n g in e id e  14. 
ja  19. sep t kl 19 T äh tvere  4, II 
korrus.
Korp! A m ic itia  o o ta b  te o ta h te 
lisi ja  rõõm said  n a is tu d en g e id  
o m a  kü la lisõhtu le  13. sep t kl 19 
konvendis K astani 6 5 -2 .

KONTSERT

V A N E M U IS E
K O N T S E R D IM A J A S

10. sep t kl 19 h o o a ja  av a 
kontsert. E sineb  V an em u ise  
S üm fo on iaorkes ter, d irig en t 
H en d rik  V es tm ann , solist A ndres  
K aljuste (viiul). K avas M o zarti 
a v am än g  o o p e rile  «Võluflööt» ja  
V iiu likontsert nr 5 A -d u u r ning  
D voraki sü m f nr 9  e -m o ll «U uest 
m aailm ast».
Pilet 150 ja  100  kr.
21. sep t kl 19 «PärtFest». E si
nevad  Eesti F ilh arm o o n ia  K am 
m erko o r ja  C h ris to p h er B ow es- 
B ro ad b e n t (orel), d irig en t Paul 
Hillier. K avas Pärdi «M iserere». 
Piletid 100 ja  6 0  kr.

T U L E  L A U L M A  Ü L I K O O L I  N A I S K O O R I !

TÜ Akadeemiline Naiskoor ootab oma ridadesse laulmiskoge- 
musega tüdrukuid. Vastuvõtukatsed toimuvad 13., 15., 20., 
22. ja 27. sept kl 17 peahoone aud 232.
Ette valmistada üks laul vabal valikul.
Info: Piret Sütt, tel 520 1827.

T A NT S I MA  TU R A HV AK U N S T I A N S A M B E L I S S E

Esimene treening toimub 12. sept kl 18 Tartu Üliõpilasmajas, 
Kalevi 24 (sissepääs hoovi poolt).
Korralised treeningud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti 
kl 18-20.

Tartu Ülikooli Ajaloo M uuseum Toomel Lossi 25

A J A  S ISSE  M I N E K  
Esmakursuslane!

K as Sa tunned  om a ü lik o o li ja  te aduskonna a ja lugu?
K as Sa tead  om a e ria la  tu n n u s ta tu d  te ad las i?
K as Sa aim ad , m illin e  oli m inev ikus  ü liõ p ila se  elu -o lu?

K ui tah ad  tunda  end se lles  v a ldkonnas  k ind lam a lt, 
tu le  m uuseum isse!
Õ pid  tundm a om a e ria la  m uuseu m iek sp o s its io o n i, 
fo n d ie sem ete  j a  te ad ja -in im e se  tu tv u stu se  kaudu.

Ootame!

\

Majandusteaduskond 12. septembril kl 14.15, 13. septembril kl 12.15, 
14. septembril kl 12.15 ja 15. septembril kl 10.15.

Tulla võivad ka vanemate kursuste tudengid.
Lisateave: 737 5677

J Ä R G N E B !

http://www.archimedes.ee/yliopilasteadus.htm,www.hm.ee/
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.eesti-ehitusturg.ee/
mailto:personal@ut.ee
http://www.ut.ee/konkurss
mailto:lvo.Volt@ut.ee
http://www.art.ee/
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Lävend toob paremaid üliõpilasi
V a r je  S o o t a k

Õ p p e - ja  ü liõ p ila s o s a k o n 
na ju h a ta ja  A u n e  V algu  
sõnu l õ n n e s tu s  tä n a v u n e  
lä v e n d ip õ h in e  v a s tu v õ tt 
ü ld is e lt hästi -  ü liko o li tu lid  
p a re m a te  s is s e a s tu m is tu - 
le m u s te g a  ü liõ p ila s e d  kui 
v are m .

«Lävendid määrati peaaegu 
kõigis teaduskondades eelmis
te aastate miinimumtulemus- 
test veidi kõrgemad,» märgi
takse õppeosakonna aruan
des. «Et lävendiga üliõpilasi 
tuli rohkem kui riiklik kooli
tustellimus ette nägi, näitab 
kandidaatide huvi Tartu Üli
kooli vastu ja lävendipõhise 
vastuvõtu efekti.» Lisandus 
üksikute erialade (filosoofia, 
romanistika) ootamatult 
suur populaarsus. Lisaks oli 
vastuvõtt planeeritult suu
rem teaduskondades, kus on 
madal lõpetamise efektiivsus. 
TÜsse sissesaanute tulemused 
on Valgu sõnul viimase nelja 
aasta parimad.

T ä n a v u  ü liõ p ila s i ro h ke m
Sel aastal võeti Tartu 

Ülikooli põhiõppesse suu
rem osa üliõpilasi vastu 
lävendipõhiselt. Möödunud 
aastal kasutas lävendit viis 
teaduskonda. Tänavu jäid 
lävendiga vastuvõtust eemale 
vaid bioloogia-geograafia- ja 
arstiteaduskond.

Riikliku koolitustellimuse 
järgi oli õppekohti TÜs niisa
ma palju (1335) kui eelmisel 
aastal. 15. augusti seisuga im- 
matrikuleeriti 1832 üliõpilast. 
Oma kohast on loobunud ligi 
sada üliõpilast. Lõplik vastu- 
võtuarv selgub septembri 
lõpuks.

Plaanitust enam võeti 
üliõpilasi vastu filosoofia-, 
füüsika-keemia, matemaati- 
ka-informaatika- ja majan
dusteaduskonnas ning Narva 
kolledžis.

Majandusteaduskonna de
kaan Jüri Sepp ütles, et 76 
riigieelarvelisele kohale im- 
matrikuleeritust on seni õppi
ma asunud vaid 51. «See on 
vähemgi kui riigitellimus.» 
Sepp märkis, et immatriku- 
leeritutel puudus kohustus 
oma õppima asumist kinni-

Matemaatikaloengule keemiahoone ringauditooriumi mahuvad nii riigieelarvelistele kui 
ka riigieelarvevälistele kohtadele õppima asunud majandusteaduskonna üliõpilased.

V A R J E  S O O T A K

tada. «See pole hea, kasvõi 
avaaktuse korraldamise või 
seminarigruppide moodusta
mise seisukohalt.»

Filosoofiateaduskonna pro
dekaan Andres Tvauri nentis, 
et enamikul erialadel andis 
lävendipõhine vastuvõtt enam
vähem ootuspärase tulemuse. 
«Plaanitust oluliselt enam 
pääses üliõpilasi sisse vaid 
mõnel erialal, kus ilmeka
maks näiteks oli hispaania 
keele ja kirjanduse eriala. 
Neljale riigieelarvelisele ko
hale sai sisse 63 tudengit. 
Suur ületäituvus oli ka vene 
ja slaavi filoloogia ning filo
soofia erialal.» Vene ja slaavi 
filoloogia eriala suurt õppida 
soovijate arvu pidas ta heaks 
uudiseks, sest varasematel 
aastatel on seal olnud keskmi
sest väiksem konkurss.

L ä ve n d i m ä ä ra m is e s t
Käesoleva aasta lävendid 

määrati eelmiste vastu
võttude tulemuste järgi. «Et 
kõigis teaduskondades (v.a 
haridusteaduskond ja Türi

A U N E  V A L K

Lävendipõhine vastuvõtt avar
dab üliõpilaste valikuid ja  soo
dustab teadlikku erialavalikut.

kolledž) olid need eelmisest 
aastast kõrgemad, siis näi
tab vastuvõtt humanitaaria, 
matemaatika-infor maatika 
ja majandusteaduse suurt 
ning haridusteaduse vähest 
populaarsust,» kirjutab õppe
osakonna juhataja Aune Valk 
kokkuvõttes.

Haridusteaduskonna deka
naadi juhataja Liana Roosi 
sõnul mõjus lävendipõhine 
vastuvõtt õpetajakoolituse 
erialadele äärmiselt negatiiv
selt: täitmata jäi koguni 32% 
riiklikust koolitustellimusest. 
«Lävendipõhine vastuvõtt 
vähendas oluliselt vähepopu
laarsete õppekavade täituvust, 
viis paigast ära senised ülikoo
li teaduskondade õppekavade- 
vahelised proportsioonid üli
koolis tervikuna,» ütles Roos.

Roosi sõnul kavatseb tea

duskond programmijuhtide 
abil kindlasti tugevdada tu
rundustegevust õpetajakooli
tuse erialadele.

Aune Valk märgib kokku
võttes, et lävendite määra
misel ei võetud täiendava 
tegurina arvesse üliõpilaskan
didaatide eelistusi vastuvõtul. 
«Lävendipõhine vastuvõtt, 
kus pole enam vaja määrata 
esimest ja teist eelistust, toob 
selgemalt välja kandidaatide 
tegeliku huvi. Arvestades 
seda, et lävendipõhine vastu
võtt täidab oma eesmärki, 
võib järgmisel aastal lävendeid 
üldiselt veidi tõsta.»

Üks põhjusi, mis toob sisse 
vea täpse vastuvõtuarvu en
nustamisel, on Aune Valgu 
sõnul sisseastumiseksamite 
muutmine. «Kui vähegi või
malik, ei tohiks seda teha.

Teiseks probleemiks on 
muutlike tulemustega riigi
eksamid, mille Eesti keskmise 
tõus võis omakorda mõjutada 
sissesaanute arvu. Kokku
võttes on peaaegu kõik vead 
mingil viisil seletatavad ning 
järgmisel aastal oleme tänu 
kogemustele oluliselt paremas 
positsioonis täpsete lävendite 
määramisel.»

L ä v e n d i e e lis e d
Peale selle, et üliõpilane 

saab kohe teada, kas ta on 
Tartu Ülikooli sisse saanud 
või ei, avardab lävendipõhine 
vastuvõtt Aune Valgu sõnul 
üliõpilaste valikuid ja soodus
tab teadlikku erialavalikut. 
«Senise kahe eelistuse asemel 
on laiem võimalus valida, 
seejuures on valikuvõimalusi 
muidugi enam neil, kel on 
paremad riigieksamite tule
mused.»

TÜsse sissesaanute keskmi
ne vastuvõtutulemus oli täna
vu 3,9 protsendipunkti võrra 
suurem kui eelmisel aastal. Et 
samal ajal paranevad nii tule
mused kui ka kasvab üliõpi
laste arv, saab Valgu arvates 
seletada vaid populaarsuse 
ja valikuvõimaluse kombinat
siooniga.

Ka majandusteaduskonna 
dekaan Jüri Sepp nentis, 
et lävendipõhine vastuvõtt 
tagab neile lõppkokkuvõttes 
paremad üliõpilased. «Usun, 
et ka riigieelarvevälistele koh
tadele soovijate arvu suure
nemine on seotud lävendiga, 
mis teeb sissesaamise võima
luse algusest peale selgeks. 
Lävendipõhist vastuvõttu 
võiks edaspidi rakendada kõi
gil õppeastmetel».

Filosoofiateaduskonda ülla
tas tänavuse vastuvõtu puhul 
see, et hoolimata suhteliselt 
kõrgest lävendist, oli nende 
erialadele suur tung. «See 
näitab, et meie õpetatavate 
erialade maine on hea ja me 
vastame tudengite ootustele,» 
märkis prodekaan Tvauri. Po
sitiivse asjaoluna tõi ta esile 
ka seda, et riigieelarvevälis
tele kohtadele asus õppima 
piisavalt tudengeid.

Vastuvõtuprobleemidest ka 
järgmises UT-s.

Majandusteaduskonna dekaaniks 
valiti prof Toomas Haldma

V a r je  S o o t a k

14. septem bril valis m ajandus
tead uskonna valim iskogu d e 
kaaniks m ajandusarvestuse  
prof Toom as H aldm a (p ild il).

37 valimiskogu liikmest 
oli kohal 33. Prof Haldma 
poolt hääletas 31 valimiskogu 
liiget.

Toomas Haldma (sünd 
1957) lõpetas 1981 majan
dusküberneetika eriala cum 
laude.

Kandidaadiväitekirja kait
ses 1987 Moskva Ülikoolis.
2003 valiti majandusarvestu
se professoriks.

Uus dekaan ütles UT-le, et 9 
aastat teaduskonda juhtinud

prof Jüri Sepp on lati uue 
dekaani jaoks vägagi kõrgele 
asetanud. «Vastutus edasilii
kumise jätkumisel on kaht
lemata suur.» Prof Haldma 
märkis, et tegemist on olulise 
väljakutsega. «Viimas (t)e aas- 
ta(te) jooksul on majandus
hariduse keskkond oluliselt 
muutunud -  3+2 õppesüstee
mi jõudmine magistriõppesse, 
ministeeriumi nn magistri- 
määruse jõustumine, doktori- 
kooli käivitamine jmt olulised 
momendid nõuavad teadus
konnalt jätkuvalt paindlikku 
ja sihikindlat edasiliikumist.» 
Ta loodab, et huvitav ja tegu
derohke elu majandusteadus
konnas jätkub.

Tartus arutatakse 
linna tulevikku
T äna  kell 10 a lg a b  V an e m u i
se K o n ts e rd im a jas  v is io o n i- 
k o n ve re n ts  «Tartu 2 030» .

Plenaaristungi avab Tartu 
endine linnapea, peaminister 
Andrus Ansip. Rektor Jaak 
Aaviksoo peab ettekande «Üli
kool, Eesti ja globaalsed välja
kutsed», TÜ audoktor Dublini 
Ülikooli Kolledžist prof Anne 
Buttimer «Tartu -  väärtus, 
kodu ja sihtpunkt». TÜ Euroo
pa Kolledži vanemuurija Paul 
Alan Goble kõneleb teemal 
«Tartu kui «teisene» linn ja 
Eesti muutumine». Plenaar
istungit juhib TÜ ja Oulu Üli
kooli prof Jussi S. Jauhiainen.

Töötoas «Teadus ja inim
kapital» peab tehnoloogia

instituudi asedirektor dr Erik 
Puura ettekande «Inimkapital 
ja mõtlevad tugistruktuurid», 
töötoas «Ettevõtlus ja innovat
sioon» tehnoloogiainstituudi 
direktor prof Mart Ustav «Tea
dustulemusest tooteni».

Töötoas «Elukeskkond -  
linn ja tema tagamaa» räägib 
TÜ Üliõpilasesinduse esimees 
Hannes Klaas tudengilinnast 
Tartust aastal 2030. Seda 
töötuba juhib Pärnu kolledži 
direktor Garri Raagma.

Töötoas «Hea valitsemine» 
peab ettekande «Teadmus- 
ühiskonna poliitiline kultuur» 
prof Marju Lauristin.

Info: www.tartu.ee/
visioon.

T A N A  L E H E S

Intervjuu
folkloristidega
LK 3

Arhiivimaterjale
Uppsalast
LK 2

Doktorikoolide
käivitumisest
LK 3

11. septembril 1970 pandi 
nurgakivi esimesele «to rn i
le» (Narva mnt 25) üliõpi- 
laselamule. Maja valmis 
täpselt aasta pärast.

U U D I S E D

Slaavi m ikrokeeled  
ja  keelekontaktid
Eile algas aulas kolmepäevane 
rahvusvaheline konverents 
«Slaavi mikrokeeled ja keele
kontaktid».

Õhtupoolikul jätkus konve
rents Näituse 2 majas. Esitleti 
prof Aleksander Dulitšenko 
kaheosalist raamatut «Slaavi 
mikrokirjakeeled» ja slaavi 
filoloogia õppetoolis avati 
näitus slaavi mikrokeelte 
väljaannetest.

Täna kell 17 esitletakse Näi
tuse 2 ruumis 129 teatmikku 
«Eesti Slavistide Rahvusko
mitee».

Konverentsil osaleb ligi 25 
mikrokeelte probleemidega 
tegelevat teadlast 15 riigist -  
Eestist, Venemaalt, Valgevenest, 
Saksamaalt, Rootsist, Austriast, 
Itaaliast, Kanadast jm.

Tartu Ülikooli 
mälestuspäev Raadil
22. septembril kell 16 mäles
tab Tartu Ülikool ülikoolipere 
lahkunud liikmeid Raadi kal
mistu keskväljakul.

Pauluse kalmistul mälesta
takse ka kuraator prof Peeter 
Põldu ja haldusprorektor Ülo 
Saagi, Uue Jaani kalmistul 
rektoreid prof Karl Gottfried 
Dehiot ja prof Alexander 
Schmidti.

Raadi kalmistul kõnelevad 
praktilise usuteaduse lektor 
Kaido Soom ja prorektor prof 
Jaak Kangilaski, laulab Tartu 
Akadeemiline Meeskoor.

Seejärel süüdatakse
küünlad lahkunud kolleegide 
haudadel.

Buss Raadile väljub peahoo
ne eest kell 15.30.

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

Mida arvad lävendipõhisest 
vastuvõtust?

V asta ja id : 2 2 2

U us küsim us:
Kas d o k to riõ p p e k a v a d  võiksid  

olla  ing liskee lsed?  
Vasta: w w w .u t.e e /a ja le h t/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.tartu.ee/
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Arhiivimaterj alide 
kingitus Uppsalast

Ülikooli raamatukogu tunnustas kauaaegset koostöö
partnerit, Uppsala Ülikooli Raamatukogu käsikirja
de osakonna töötajat Jüri Lepsi oma teenetemärgiga.

B O L E S L A V  T Š E R N J A V S K I

R A A M A T U K O G U S S E  2 0 0 5 .  A 
J Õ U D N U D  A R H I I V I M A T E R J A L E

• Entom oloog W ilhelm  Konstantin Peterseni artiklid, käsikirjad, 
töövihikud jm.

• Õ ig u stea d las e  M art N urga loen gud ja  tead u stö ö d .
• P rof V ik to r M asingu  te ad u stö ö  m aterja lid .
• Tartu Ü likooli trükikoja trükiste (1650 -1651) kserokoopiad jm.

Euroopa Komisjon toe
tab rakendusuuringuid

U U D I S E D

Ülikool tunnustab
TÜ aumärgiga autasustati 
pikaajalise ja eeskujuliku töö 
eest emeriitprofessoreid Hel
mut Piirimäed ja Herbert 
Lindmäed ning rahvamajan
duse instituudi assistenti Juta 
Sikku.

TÜ tänukirja sai pikaajalise 
ja eduka töö eest õpetajate se
minari õpetaja Neeme Saar.

TÜ Teaduskool alus
tab 40. õppeaastat
20. septembrini saavad õpilased 
registreeruda TÜ Teaduskooli 
2005/2006. õa kursustele.

Valida saab enam kui 20 
kursuse hulgast.

Teaduskoolis saab süven
datult õppida matemaatikat, 
programmeerimist, füüsikat, 
keemiat, bioloogiat, lingvis
tikat ja filosoofiat ning uute 
kursustena ka geograafiat ja 
meditsiini.

Kursuste edukalt lõpetanud 
saavad TÜ tunnistuse.

Teaduskool koordineerib ka 
Eesti olümpiaade ning valmis
tab Eesti võistkondi rahvusva
helisteks olümpiaadideks.

Info: www.ttkool.ut.ee.

Alternatiivm edit
siini konverents
Täna kell 11 algab TÜ raa
matukogus konverents «Kas 
alternatiivmeditsiin pakub 
tõenduspõhisele ravile kon
kurentsi?»

Ettekande «Arstid ja alter
natiivmeditsiin» peab Eesti 
Bioeetika Nõukogu esimees, 
TÜ emeriitprof Arvo Tikk. 
TÜ eetikakeskuse juhataja 
prof Margit Sutropi ettekande 
teema on «Usaldus -  arsti, 
patsiendi ja ühiskonna vahe
liste suhete alus».

Loodusravist räägib med-dr 
Aili Paju, dots Halliki Harro- 
Loit meedia rollist meditsiini- 
probleemide käsitlemisel jne.

Eesti Arstide Liit, TÜ Klii
nikumi eetikakomitee, TÜ 
eetikakeskus ja Eesti Bio
eetika Nõukogu tähistavad 
konverentsiga rahvusvahelist 
arstieetikapäeva.

Martin Järvekülg sai 
diplomi ja preemia
Materjaliteaduse magistrant 
Martin Järvekülg (pildil) pälvis 
Hispaanias rahvusvahelisel 
nanotehnoloogia konverentsil 
oma ettekande eest diplomi ja 
300-eurose auhinna.

Insener Valter Reedo ja dots 
Uno Mäeoru juhendamisel 
valminud uurimus käsitles 
hafniumoksiidi viimist fiibri
te, kilede või mikrostruktuur- 
sete pindade kujule. Esma
kordselt tutvustati uurimuses 
vastavate struktuuride teket 
lähtematerjali iseorganiseeru- 
mise kaudu.

TÜ Füüsika Instituut tun
nustas edukat magistranti 
Martin Järvekülge ka oma 
preemiaga.

Vt ka: www.phantomsnet. 
net/TNT05/awards.php.

M a r e  R a n d
raam atu ko g u  käsik irjade  
ja  haru ldaste  raam atu te  
o sako n n a  ju h ata ja

R a a m atu ko g u  tä ie n e s  kah e  
E es tig a  s e o tu d  te a d la s e  W il
he lm  K o n stan tin  P e te rs e n i 
ja  M a rt N u rg a  a rh iiv im a te r
ja lid e g a .

Ülikooli raamatukogu 203. 
sünnipäeval osales külalisena 
raamatukogu kauaaegne abi
line, Uppsala Ülikooli Raama
tukogu käsikirjade osakonna 
töötaja Jüri Leps.

Tartu Ülikooli Raamatu
kogu tunnustas tema senist 
head koostööd oma teenete
märgiga.

Taas tõi Jüri Leps Uppsalast 
kaasa väärtusliku kingituse. 
Ta andis üle kahe Tartuga 
seotud teadlase arhiivima
terjalid.

W ilhelm  
K onstantin  P etersen

Wilhelm Konstantin
Petersen (1854-1933) on 
baltisaksa liblikateadlane. 
Ta õppis Tartu Ülikoolis 
1874-1881 zooloogiat ja sai 
siin 1884 kandidaadi- ning 
1887 magistrikraadi. Aastast 
1884 oli ta Tallinnas ligi neli 
aastakümmet pedagoogilisel 
tööl -  algul õpetaja ja hiljem 
koolidirektor.

Teadlasena uuris Petersen 
liblikaliste morfoloogiat, 
süstemaatikat ja levikut. Ta 
kogus materjali kodumaal 
ja paljudel uurimisreisidel 
Lõuna-Ameerikas, Lapimaal, 
Turkestanis, Pärsias jm. 
Petersen on avaldanud 54 
uurimust.

Eriti viljakaks kujunes tema 
tegevus aastatel 1924-1931, 
mil ta akadeemikuna võis 
täielikult pühenduda teadus
tööle.

Petersen oli paljude kõdu
ja välismaa teadusseltside au-, 
juhatuse ja lihtliige, aastast 
1929 Königsbergi Ülikooli au
doktor. Haridusministeerium 
omandas tema väärtusliku 
liblikakogu ja andis üle Tartu 
Ülikoolile.

Uppsalast toodud Wilhelm 
Peterseni arhiivimaterjalid 
sisaldavad peamiselt tema 
artiklite ja ettekannete käsi
kirju, ettevalmistavaid töö- 
märkmeid ja jooniseid, vähe
sel arvul Petersenile saadetud 
kirju ja Rahvusvahelise Ento- 
moloogide Ühingu materjale 
(liikmete ja vahetuskogude 
nimestikud jm). Kaks töövihi
kut pärinevad 1875. aastast, 
s.o õpinguteajast Tartu Üli
koolis.

Entomoloog Wilhelm
Peterseni arhiivimaterjalid 
võisid sattuda Rootsi perekon- 
napärandina, kuid selle kohta 
teateid seni pole. Petersen 
suri Tallinnas.

Õ ig u s te a d la n e  
M a rt N u rk

Mart Nurk (1892-1948) 
õppis Tartu Ülikoolisl922- 
1925 matemaatikat ja 1925- 
1929 õigusteadust.

Ta omandas siin mag iur 
astme 1936 ja dr iur 1939. 
Aastast 1922 töötas ta Posti
mehe toimetuses, hiljem oli 
vandeadvokaat.

1936 tuli Nurk Tartu Üli
kooli õppejõuks ja oli 1939. 
aastast kaubandusõiguse pro
fessor. 1944 põgenes ta koos 
perekonnaga Saksamaale.

Viimased eluaastad Hambur
gis töötas Balti Ülikoolis kau
bandusõiguse ja rooma õiguse 
ajaloo professorina.

Tartusse jõudnud arhiivi
materjalid peegeldavad tema 
loengulist ja teadustööd 
sõja-aastatel Tartu Ülikoolis 
ja seejärel Hamburgis. Siin 
on kaubandusõiguse loengud 
1942-1943 ja eksamikava, 
masinakirjas käsikiri «Kau
bandusõiguse allikate küsi
musi Eestis» ja 1943 alustatud 
teadustöö «In welcher Weise 
kann eine Angleichung des 
estnischen Handelsrechts an 
das deutsche Handelsrecht 
stattfinden?» materjalid, 
samuti rooma õiguse ajaloo 
loengud.

Prof Mart Nurga isikuma- 
terjalide tee Rootsi pole ühe
selt selge, aga see on seostatav 
Balti Ülikooli (1946-1949) 
arhiivi saatusega. Balti Üli
kool loodi Hamburgis, kooli- 
tamaks kolmest Balti riigist 
pärit noori sõjapõgenikke ja 
andes ühtlasi tööd Läände 
siirdunud Eesti, Läti ja Leedu 
teadlastele.

Balti Ülikooli arhiivi

materjalid, mille saatus oli 
aastakümneid teadmata, tu
lid ilmsiks Uppsala Ülikooli 
Raamatukogus.

Eesti sektori paberid sor
teeris raamatukogu eestlasest 
töötaja Jüri Leps muude seast 
väljaja tõi need Tartu Ülikooli 
Raamatukogusse juba 2002.

Samas asusid Uppsalas ka 
Mart Nurgast järelejäänud 
paberid.

Nimetatud materjalid
tehakse uurijatele peatselt 
kättesaadavaks.

T e is i uu s i 
a rh iiv im a te r ja le

Tänavu on käsikirjade ja 
haruldaste raamatute osa
kond täienenud üldse väga 
oluliste arhiivimaterjalidega.

Nii näiteks sorteerib ja 
süstematiseerib kodus meie 
jaoks prof Viktor Masingu 
(1925-2001) ulatuslikke ma
terjale tema abikaasa Linda 
Poots.

Zwickau Raekooli raamatu
kogult saime aga viis Tartu 
Ülikooli trükikoja senitead
mata trükise (1650-1651) 
kserokoopiat.

TÜ  te a d la s e d  o s a le va d  uute  
te h n o lo o g ia te  v ä lja tö ö ta 
m ise l D N A  jä r je s tu s e  k ii
re m a  m ä ä ra m is e  p ro je k tis  
A rra y S B S . P ro je k ti fin a n t
s e e rib  k ah e  a a s ta  jo o k s u l 
E u ro o p a  K o m is jo n .

TÜst osaleb projektis 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi bioinformaatika 
õppetooli töörühm prof Maido 
Remmi juhtimisel.

Praegused DNA järjestu
se määramise meetodid on 
Remmi sõnul optimiseeritud 
piirini, kus neid ilma põhi
mõtteliste muudatusteta 
enam palju odavamaks teha 
ei saa. «Seetõttu on nii USA 
kui ka Euroopa Liit intensiiv
selt otsimas lahendusi põhi
mõtteliselt uute DNA järjes
tuse määramise metoodikate

L i in a  L u k a s ,
Eesti G o eth e -S e lts i esinaine

A i ja  S a k o v a

H o m m e  kl 10 a lg a b  Tartu  
S a k s a  K u ltu u ri in s titu u d is  
(K a s ta n i 1) k o lm as  ra h v u s 
v a h e lin e  b a lt is a k s a  k irja k u l- 
tu u ri s ü m p o o s io n .

Ettekannetepäeva teemaks 
on «1840. aastate nonkonfor
mistid? Victor Hehn (1813- 
1890) ja Friedrich Robert 
Faehlmann (1798-1850)». 
Sümpoosioni töökeeleks on 
saksa keel, ettekannetega 
esinevad Eesti, Läti ja Saksa 
teadlased. TÜst esinevad 
doktorant Kristi Metste ette
kandega «Hehn ja Faehlmann 
perekond von Bruiningki 
suhtlusringis» ja Siret Rutiku 
teemal «Victor Hehni kirjan- 
dusprogramm kui elulugu». 
Avaettekande peab Jaan 
Undusk teemal «Hehn ja 
Faehlmann kui 1840. aastate 
balti literaadiseisuse esinda
jad».

19. s a ja n d i T a rtu  v a im u e lu
Sümpoosionil võetakse 

vaatluse alla 19. sajandi kesk
paiga Tartu vaimuelu, kesken
dudes kahe Tartu literaadi 
tegevusele. Ühelt poolt eesti 
päritolu Fr. R. Faehlmanni ja 
teisalt saksa päritolu V. Hehni 
tegevusele Tartu Ülikoolis, 
Õpetatud Eesti Seltsis ja kit
samates haritlasringides.

Faehlmann oli 1840. aastail 
kõige tuntum praktiseeriv 
Tartu arst ja üks populaarse
maid linnakodanikke. 1842. a 
kuni surmani 1850 oli ta Tar
tu Ülikooli eesti keele lektor.

Ajaloo-keeleteaduskonnas 
pidas algaja õpetlane Hehn 
aastail 1846-1851 saksa keele 
lektori ametit.

Jaan Unduski sõnul olid nii 
Faehlmann kui ka Hehn mit- 
mekultuurilises keskkonnas 
võrsunud balti literaadisei
suse esindajad, kes aga oma

D R A A M A  2 0 0 5  te a tr ite e m a 
lis te  tu d e n g itö ö d e  ko n ku rs i 
p arim a d  tö ö d  o lid  p õ h ilis e lt 
TÜ  tu d e n g ite l.

Žürii andis DRAAMA 2005 
festivali kaelakaardi ma
gistrantidele Leenu Nigule 
bakalaureusetöö «Klassikalise 
«Luikede Järve» reflektsioon 
Von Krahli Teatri «Luikede

loomiseks. Uus tehnoloogia 
põhineb pööratavatel termi- 
naatornukleotiididel ning 
erineb põhimõtteliselt praegu 
kasutatavast Sangeri metoo
dikast,» selgitas Remm.

TÜ töörühma ülesanne 
on Remmi sõnul luua arvu
tusmetoodika ja tarkvara 
prototüüp, mis võimaldaks 
uute tehnoloogiate praktilist 
rakendamist.

Projektis osalevad veel 
Tartu biotehnoloogia ettevõte 
Asper Biotech, Rootsi ette
võtted QUIAtech ja Silex, Lee
du ettevõte Fermentas ning 
Frankfurti Johann Wolfgang 
Goethe Ülikool.

Projekt sai Euroopa Komis
joni hindamisel kõrge koha, 
olles esimeste hulgas ana
loogsete taotluste seas.

1 8 4 0 .  A A S T A T E  
N O N K O N F O R M I S T I D ?

V icto r H ehn (1 8 1 3 -1 8 9 0 ) 
Friedrich  R o b ert Faeh lm ann  

(1 7 9 8 -1 8 5 0 )
17. sep tem b ril kell 10 Tartu  

S aksa Kultuuri In tituudis  
(K astan i 1)

ebakonventsionaalse eluhoia
ku tõttu selle seisuse piiridest 
üle kasvasid.

B alti m itm e k u ltu u r ilis u s
«Just 1840. aastatel võis 

Baltikumi kultuurielus
märgata tugevaid etnilisi 
diferentseerumisprotsesse. 
Ühelt poolt väljendusid need 
eriti Faehlmanni juhitud 
Õpetatud Eesti Seltsi tege
vuses. See püüdis näidata, 
et Balti kultuur (ka tema 
saksakeelne osa) ei ole sa
mastatav pinnalise saksa 
koloniaalkultuuriga. Vaid et 
tema seesmine loogika on ku
junenud eesti-soome pärandi 
ning saksa, skandinaavia jt 
mõjude ühtepõimumise teel,» 
selgitas Undusk.

Hehni tegevuse alguses on 
Unduski järgi äratuntavaid 
Balti mitmekultuurilisuse 
tunnusjooni. «Nende pinnalt 
tõukudes jõudis ta kogu 
Euroopa seesmise mitme
kultuurilisuse näitamiseni,» 
lisas Undusk.

Tartu sümpoosion ei taha 
keskenduda üksnes Hehni 
ja Faehlmanni loomingu lo
kaalsetele impulssidele, kuid 
proovib anda vihjeid sellele, 
et ka koht ja aeg, milles ha
ritlane mõtlejaks sirgub, on 
tema mõtteviisi seesmist vor
mi kujundavad tegurid.

Ürituse korraldavad Eesti 
TA Underi ja Tuglase Kirjan
duskeskus ja Eesti Goethe- 
Selts riikliku programmi 
«Eesti keel ja rahvuslik mälu» 
toel ning Tartu Saksa Kultuuri 
Instituudi kaasabil.

Järves»» ja Katre Välile ba
kalaureusetöö «Madis Kõivu 
«Las olla pääle» ja Taago 
Tubina «Ennola»: luuletaja 
biograafia ja loomingu lavas
tamisest».

Äramärkimist väärisid veel 
Kadri Kalda, Leene Korpi, 
Priit Põhjala, Karmen Lummo 
ja Vahur Kuuse tööd.

Kolmas baltisaksa 
kirjakultuuri sümpoosion

DRAAMA 2005 tuden
gitööde konkursi võitjad

http://www.ttkool.ut.ee
http://www.phantomsnet
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Sulandumine maailma folkloristide massi
Intervjuu prof Ülo Valguga ja ISFNRi maailmakongressi sekretäri Elo-Hanna Seljamaaga

Endine ISFNRi president Galit Hasan-Rokem Iisraelist (vasakul), ISFNRi asepresident 
Jawaharlal Handoo Indiast ja ISFNRi president prof Ülo Valk peahoone ees. e r a k o g u

A ija  S a k o v a

2 6 .-3 1 . juu lin i to im us  Tartus  
X IV  R ahvu svah elise  R ahva- 
ju tu -u u rija te  S elts i (IS F N R ) 
m aa ilm ako n g ress . K o n g res 
si a ja l to im un ud  selts i ko o s
o leku l valiti IS F N R i uueks  
p res id e n d ik s  eesti ja  v õ rd le 
va rahva luu le  p ro f Ü lo Valk.

Mis on ISFNR?
Ülo Valk: ISFNR on suurim 

rahvusvaheline folkloriste 
ühendav akadeemiline or
ganisatsioon. Seltsi kong
ressid toimuvad nelja aasta 
tagant. Enne Tartut kohtuti 
Melbourne’is, järgmine kong
ress toimub 2009 Ateenas.

Miks toimus kongress 
just Tartus?

Ü. V.: Et selts koondab en
dasse folkloriste kogu maail
mast, siis püütakse kongresse 
korraldada ka eri maailma
jagudes. Viimaste aasta
kümnete tendents on see, et 
folkloristika on ülemaailmne 
ala, samas kui varem oli pea
rõhk Euroopal ja Ameerika 
Ühendriikidel.

Kindlasti on ka kongressi 
Tartus toimumine suur tun
nustus Eesti folkloristidele.

Kuidas kongressi korral
damine tehniliselt või
malikuks osutus?

Elo-Hanna Seljamaa:
Kongressi korraldas TÜ 
rahvaluule õppetool koos 
Eesti Kirjandusmuuseumi
ga. Ettevalmistused algasid 
paar aastat varem, intensiiv
sem korraldustöö läks lahti 
möödunud sügisel.

Kongress vältas nädala ning 
tõi Tartusse üle 250 esineja ja 
kuulaja rohkem kui 30 riigist. 
Iga päev toimus aulas kaks 
plenaarettekannet, millele 
järgnesid temaatilised sekt
sioonid. Kokku toimus korra
ga kuni kaheksa paralleelset 
sektsiooni.

Ü. V.: Suureks abiks olid 
vabatahtlikud üliõpilased, 
keda koordineeris rahvaluule 
üliõpilane Mirjam Somelar. 
Samuti olid ürituse etteval
mistamise ja läbiviimisega 
seotud paljud ülikooli tööta
jad. Eriti suur aitäh õppeteh
nika grupi peaspetsialistile 
Toomas Petersellile.

Milliseid temaatilisi sekt
sioone oli kongressil?

J a n ik a  P ä l l
k lassikalise filo loogia  
õ ppetoo li lektor

A u g u s ti lõ p u s  ilm u s Tartu  
Ü liko o li K ir ja s tu s e lt lad in a  
k e e le  lek to ri K aarin a  R einu  
tõ lg itu d  k o g u m ik  A is o p o s e  
v a lm id e g a .

Aisopos oli legendaarne 
kaval ori, kes elas 6. sajandil 
eKr ning jutustas õpetlikke 
lugusid, mis talle nii kuulsust 
kui ka häda kaela tõid. Tema 
tuntus oli nii suur, et enamik 
hiljem loodud või räägitud 
valme ongi tuntud Aisopose 
lugudena.

Siinne kogumik on esimene 
suuremahuline (358 valmi) 
Aisopose valmide eestikeelne 
väljaanne.

Selle köite ilus välimus (Ur-

E.-H. S.: Üks osa sektsioo
ne oli jagatud žanrite kaupa, 
keskendudes näiteks muinas
juttudele või vanasõnadele. 
Teine osa oli pigem ühiskond
liku kallakuga ja vaatles näi
teks sugupoolt, migratsiooni 
ja poliitilisi küsimusi. Eraldi 
sektsioonid olid pühendatud 
pärimuslikule ajaloole ja 
arvuti vahendatud kommu
nikatsioonile. Nii uuritavate 
nähtuste kui ka meetodite 
poolest on jutu-uurimine täna
päeval väga avatud. Püütakse 
jõuda juttude ja jutustamiseni 
igapäevases elus ja kogu selle 
mitmekülgsuses.

Ü. V.: Inimesed tajuvad 
maailma jutustamiste läbi. 
Huvitav on vaadelda, kuidas 
maailm või maailmad ava
nevad inimestele jutustuste 
kaudu.

E.-H. S.: Seda võiks öelda 
nii mineviku kui ka oleviku 
maailmade kohta. Vastavalt 
hõlmasid ka kongressi ette
kanded ruumiliselt ja ajaliselt 
väga erinevaid alasid. Näiteks 
oli ettekandeid Iiri taksojuh
tide kõnepruugist ja Keenia 
matusekombestikust, aga ka 
sotsialismist ja postsotsialis- 
mist.

See näitab, et piirid aegade 
ja ruumide vahel on tinglikud 
ja paindlikud.

mas Nemvaltsi illustratsiooni
dega) pakub rõõmu silmale, 
ladus tõlge, põhjalik järelsõna 
ning märkused annavad aga 
teavet nii koolilastele kui ka 
antiigist kaugemal seisvaile 
täiskasvanuile.

Kui suur oli Eesti uurija
te ja tudengite huvi ning 
osavõtt?

Ü. V.: Siinsed uurijad oska
sid seda haruldast võimalust 
hinnata ja kasutada. Esinejate 
hulgas oli ka TÜ kraadiõppu
reid niihästi folkloristikast 
kui ka naabererialadelt. Dok
torantidest esinesid ettekan
netega Anneli Baran, Kirsti 
Jõesalu, Risto Järv, Mare 
Kalda, Andreas Kalkun, Liisi 
Laineste, Merili Metsvahi, 
Mari-Ann Remmel, Renata 
Sõukand, Jaak Tomberg, Piret 
Voolaid, Tiina Vähi ja Ergo- 
Hart Västrik. Magistrantidest 
Katrin Alekand, Katre Kikas, 
Reeli Reinaus ja Elo-Hanna 
Seljamaa.

Mis tähendus on sellisel 
kongressil Tartule ja 
Eesti uurijatele?

Ü. V.: Selline rahvusva
heline kongress on kõigile 
kindlasti väga oluline, kuna 
annab võimaluse tutvustada 
siinseid folkloristikaga tege
levaid institutsioone ning ka 
saada Eestis tehtavale tagasi
sidet tipptasemel uurijatelt. 
Ehk nendelt inimestelt, keda 
tavaliselt oma artiklites ja 
ettekannetes tsiteeritakse ja 
kellele viidatakse.

Üks üliõpilane ütleski, et

E d g a r  K a r o f e ld
doktorikooli tegevjuht, 
bo taan ika  ja  öko loog ia  
instituudi v an e m te ad u r

B io lo o g ia - g e o g r a a f ia t e a -  
d u s k o n n a  a lu s - ja  ra ke n - 
d u s ö k o lo o g ia  tip p k e s k u s e  
ju u re s  a lu s ta s  tö ö d  ö k o lo o 
g ia  ja  k e s k k o n n a te a d u s te  
d o k to rik o o l.

Selle eesmärk on pakkuda 
koos partneritega -  EPMÜ, 
TLÜ, mitme riigiettevõtte ja 
erafirma ning välismaa tea
dusasutusega doktorantidele 
võimalusi teadus- ja õppetöö 
toetamiseks ning doktoran
tuuri edukaks läbimiseks.

Doktorikool loodi Euroopa 
Liidu Sotsiaalfondi tõuke- 
fondide meetme 1.1» Tööjõu 
paindlikkust, toimetulekut

see oli haruldane tunne ko
geda, kuidas tuntud uurija 
nimi muutub lihast ja luust 
inimeseks.

E.-H. S.: Kongress ning 
kogu selle juurde kuuluv in
tensiivne erialane suhtlemine 
ja mõttevahetus tugevdab 
teadmist, et ükski uurija ei 
tegutse omaette. Meie siin 
oleme osa maailma folkloris
tikast. Püüe end suhestada 
ning tunne sellesse kuulumi
sest peaks olema innustav ja 
edasiviiv.

Kongressiks ilmus tee
side kogumik. Kas on

A ija  S a k o v a

IS F N R i k o n g re s s ik s  ilm u s  
TÜ  K ir ja s tu s e lt in g lis k e e ln e  
E esti ra h v a lu u le  ja  e tn o lo o 
g ia  ü le v a a d e  « S tu d ies  in 
E sto n ian  F o lk lo ris tic s  and  
E th n o lo g y . A  R e a d e r and  
R efle x iv e  H is to ry» .

Kogumik koondab endasse 
Eesti folkloristide ja etno- 
loogide tekste alates Fr. R. 
Kreutzwaldist ja Jakob Hur-

ja elukestvat õpet tagav ning 
kõigile kättesaadav haridus
süsteem» raames.

Projekti koordineerib SA 
Innove.

Doktorikool, mis loodi 
ülikoolide jt organisatsioo
nide koostööprojektina, et 
korraldada efektiivsemalt ja 
kvaliteetsemalt doktoriõpet, 
baseerub ülikoolide senisel 
doktoriõppel. Seega ei tee 
doktorikool teadusuuringuid 
ega anna doktorikraade. 
Seda tehakse doktorikooliga 
liitunud teadusüksustes ja üli
koolides.

Doktorikooli peamine ees
märk on pakkuda lisavõima
lusi, et toetada doktorantide 
teadustööd, teadusnõupida- 
mistel osalemist, välismaal 
praktiseerimist, töökoha

I S F N R
( I N T E R N A T I O N A L
S O C I E T Y  F O R
F O L K  N A R R A T I V E
R E S E A R C H )

• IS FN R  ehk R ah vu svah e
line R ah vaju tu -u u rija te  
S elts  (asu ta tud  1 958) on  
suurim  m aa ilm a  fo lk lo ris te  
ü hendav a ka d ee m ilin e  eri- 
a la o rg an isa ts io o n .

• IS FN R i X IV  kongress  to i
m us 2 6 .-3 1 . juu lin i Tartus.

• 1 9 9 8 -2 0 0 5  oli IS FN R i 
p res id en d iks  p ro f G alit 
H as an -R o ke m  J e ru u sa 
lem m a Ü likoo list.

• A la tes  2 0 0 5 . a on selts i 
pres id en d iks  p ro f Ü lo Valk  
TÜ st.

plaanis ka anda välja 
artiklikogumikke?

Ü. V.: Plaanis on teha 
temaatilisi kogumikke. Kir
jandusmuuseumi folkloris
tika osakond hakkab neid 
avaldama Internetiväljaandes 
Folklore.

Rahvausundi sümpoosio
nist tahaks välja anda artikli
kogumiku. See oli üks üritus 
kongressi raames ja toimus 
koos Turu Ülikooli usundiloo 
prof Veikko Anttoneniga.

Kongressil toimus ka 
folkloristikaprofessorite 
nõupidamine.

Ü. V.: Jah, eri maade folk- 
loristikaprogrammide juhid 
kohtusid selleks, et arutleda 
rahvaluule õpetamise üle, eel
kõige, et kooskõlastada kraa
diõppe põhimõtteid. Koostöö 
kraadiõppe vallas on üks 
meie prioriteete ning eriala 
tugevdamiseks hädavajalik.

dast kuni II maailmasõjani.
Prof Ülo Valgu sõnul on 

tegemist refleksiivse teksti
antoloogiaga: «Iga ajaloolist 
originaalteksti saadab mõne 
kaasaegse uurija kommentaar 
tänapäeva vaatepunktist».

Eelkõige rahvusvahelisele 
lugejale orienteeritud kogu
miku on toimetanud erakor
raline dots Kristin Kuutma ja 
dots Tiiu Jaago eesti ja võrdle
va rahvaluule õppetoolist.

sisustamist jms, soodustada 
kontakte partnerülikoolide 
doktorantide vahel ning kaa
sata doktoriõppe läbiviimises
se väliseksperte ja lektoreid.

Tartu Ülikoolist võivad öko
loogia ja keskkonnateaduste 
doktorikoolist taotleda toe
tust botaanika ja ökoloogia, 
zooloogia ja hüdrobioloogia, 
geoloogia, geograafia, kesk- 
konnafüüsika ning keskkon
natehnoloogia doktoriõppe
kavade doktorandid ja nende 
juhendajad.

Taotluste esitamise tähtajad 
kuulutatakse välja doktori
kooli kodulehel, vt lähemalt 
www.ecodk.ut.ee.

Doktoriõppe tulemuslikku
se suurendamiseks loodi juu
lis Tartu Ülikooli juurde kuus 
doktorikooli.

U U D I S E D

Mälestustahvel 
prof Abner Uustalile
Täna avatakse Saaremaal 
Abula külas rahvusvahelise 
õiguse prof Abner Uustali 
(1915-1985) sünnikodu sei
nal mälestustahvel.

Aastatel 1955-1985 töötas 
Uustal Tartu Ülikoolis, oli 
pikka aega ka dekaan. Prof 
Uustal on avaldanud eesti
keelse rahvusvahelise õiguse 
õpiku ja monograafia ÜROst.

Tänavu 22. jaanuaril möö
dus prof Abner Uustali sünnist 
90 aastat.

Prof Aleksander 
Dulitšenkole orden
Poola president Aleksander 
Kwasniewski autasustas juulis 
prof Aleksander Dulitšenkot 
(pildil) poola filoloogia aren
damise eest Tartu Ülikoolis 
ja Eesti-Poola kultuurisuhete 
eest Rüütli Risti Ordeniga. 
Üleandmise juures viibis pre
sident Arnold Rüütel.

Esimene polonistide vas
tuvõtt toimus 1993. aastal. 
Sellest ajast peale on slaavi 
filoloogia õppetoolis õpeta
tud umbes kakskümmend 
poola keele spetsialisti, kes 
töötavad nii Eestis kui ka 
välismaal.

Leiti ilusaim  
saksakeelne sõna
12. septembril avati Tartu Sak
sa Kultuuri Instituudis näitus 
ilusaimatest saksakeelsetest 
sõnadest Tartu Ülikoolis.

Ilusaimaks sõnaks tunnis
tati geograafia magistrandi 
Thomas Melli esitatud sõna 
«Vokuhila», mis on esisilpidest 
moodustatud lühend «vorne 
kurz, hinten lang» (eest lühi
ke, tagant pikk), mis tähistab 
80ndate aastate populaarset 
soengutüüpi.

Ajaloo muuseumis 
jätkuvad teeõhtud
20. septembril kell 16.15 
jätkub TÜ ajaloo muuseumis 
populaarteaduslike teeõhtute 
sari.

Muuseumi projektijuhi 
Urmet Paloveeri sõnul kõneleb 
teemal «Kaubanduskeskused 
linnaruumis» TÜ geograafia 
instituudi vanemteadur Rein 
Ahas. «Ettekandes vaadeldak
se kaubanduskeskuste rolli 
tänapäevases linnaruumis 
ning millist mõju nad avalda
vad linnaruumile,» tutvustas 
Paloveer.

Uue semestri esimene tee- 
õhtu toimub neljapäeva ase
mel erandina teisipäevasel 
päeval.

Tartu mälumängu  
meistrivõistlused
5. oktoobril kell 18 algab 
füüsikahoones (Tähe 4-160) 
kümneetapiliste Tartu lahtiste 
mälumängu meistrivõistluste
I voor.

Info: tel 516 5994, www. 
kilb.ee.

Ilmus mahukas 
Aisopose valmide tõlge

Käivitus ökoloogia ja 
keskkonnateaduste doktorikool

Eesti folkloristika ja 
etnoloogia tekstiantoloogia

http://www.ecodk.ut.ee
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Ilmus Akadeemia nr 9
Septembrinumbris kirjutab 
uuest akadeemilisest «vaba
dusest» Jaanus Kiili, globaal
setest kriisidest TÜ FI vanem
teadur Tiit Kärner.

Utrechti Ülikooli prof 
Herman Philipse artikli 
«Heideggeri «olemisküsimus»: 
Kriitiline tõlgendus» on tõlki
nud Märt Väljataga. Samas 
numbris ilmub ka Jüri Valge 
tõlgitud ja kommenteeritud 
Lauri Kettuneni esimese Eesti- 
retke ülestähendused suvest 
1908. Eerik-Niiles Kross on 
tõlkinud ja kommenteerinud 
Boris Kummi kõne EK(b)P V 
kongressil 1948. a detsembris. 
Leonhard Lapin on kogunud 
ja trükiks ette valmistanud 
Heino Mikiveri «Loosungeid 
ja kirju».

Artikli «Eestlaste identiteet 
Eestis ja Rootsis: Erinevate 
kontekstide ja põlvkonda
de võrdlus» on kirjutanud 
Heebrea Ülikooli doktorant 
Kristel Karu-Kletter ja TÜ 
õppe- ja üliõpilasosakonna

AKADEEMIA

juhataja Aune Valk. Mari-Ann 
Mändoja on tõlkinud Havai 
Ülikooli õppejõu Manu Aluli 
Meyeri artikli «Havai põlis
rahva epistemoloogia: Kuidas 
koguda jõudu ja panna vastu». 
Arvustuse Ariste Vadja päevi
kutest on kirjutanud TÜ prof 
Ott Kurs. Ilmuma hakkasid ka 
Heino Arumäe koostatud ja 
kommenteeritud Riigivoliko
gu välis- ja riigikaitsekomisjo
ni protokollid 1938-1940.

Tartu sügispäevad 
kutsuvad osalema
1 7 .-2 3 . o k to o b rin i v a llu ta v a d  
s ü g is p ä e v a d  Tartu  lin n a , et 
p a k k u d a  te rv e  n ä d a la  jo o k 
sul m õ n u s a t v a im u k o s u tu s t 
n ing  h e a l ta s e m e l m e e le la -  
h u tu s-, s p o rd i- ja  k u ltu u ri
p ro g ram m i.

«Tudengifilm» ja «Tuden- 
gibänd» pakuvad kõikidele 
muusika- ja filmihuvilistele 
suurepärase võimaluse oma 
oskused ning fantaasia proo
vile panna. Salvesta paar lugu 
oma toreda muusikakollektii- 
vi esituses või vänta valmis 
üks tudenglik film ja saada 
üllitis koos kontaktandmete
ga hiljemalt 10. oktoobriks 
Tartu Üliõpilasmajja (Kalevi 
24, Tartu).

19. oktoobril toimuval 
kunstide ööl ootame kõiki 
kauni sõnakunsti huvilisi 
Veski villasse etluskonkursile. 
Osalemiseks valmista ette va
balt valitud proosapala ja luu
letus, mida õdusa kaminatule 
paistel esitada ning registreeri 
end enne 14. oktoobrit sügis
päevade kodulehel.

Tudengite vaimukus, tead
mised ja oskused pannakse

proovile kõrgkoolidevahelises 
võistlusmängus «Tudengi 
LAKs».

Pange kokku 3-liikmeline 
võistkond ja saatke vabalt 
valitud anekdoodi põhjal 
meisterdatud 3-minutiline vi
deo hiljemalt 10. oktoobriks 
Tartu Üliõpilasmajja.

Kõikide lapsemeelsete ja 
vallatute tudengitega sõidame 
22. oktoobril Käärikule, kus 
leiab aset stiilipidu «Meeletu 
lapsepõlv». Registreeri end 
sügispäevade kodulehel ning 
tule koos parima seltskonnaga 
meeletule lapsepõlvemaale.

Üritustele registreerimine 
ja info: www.studentdays.ee.

Osale Tartu sügispäevadel 
ja puhka enne pingelist sügis
semestrit vaim välja!

S ü g is p ä e v a d e  k o rra ld a ja d

T A R T U  Ü LI  Õ P l  L A S T E  A T E  R

Tartu Üliõpilasteater võtab vastu uusi liikmeid. Sisseastu
miskatsed toimuvad Üliõpilasmajas (Kalevi 24), 20. sept kl 
18.30 (ruum 401).
Ette valmistada luuletus, laul või proosapala või vähemalt 
kaks kolmest. Soovitav tulla sportlikus riietuses!
Info: 5569 6846.

Õ N N I T L E M E

75 5 5

Ann Marksoo, emeriitprofes Merik Meriste, vanemteadur -
sor -  20. september 17. september

70 4 5
Galina Sapogova, muuseumi- Varje Kuut, peaspetsialist -
teenija -  17. september 18. september

6 0
40
Janika Päll, lektor -  18.

Viktor Korrovits, teadur -  16. september
september Urmas Takker, assistent -  18.
Valvi Hiir, assistent -  21. september
september
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TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
T e llim is e  in d e k s  0 0 8 9 2  
Ilm u b  re e d e ti. T ira a ž  3 2 0 0  
Trükk: o /ü  G re if

V a s tu ta v  v ä lja a n d ja  lllari L ä ä n  
P e a to im e ta ja  V a rje  S o o ta k  
T o im e ta ja  A ija  S a k o v a  
In fo to im e ta ja  L e a n e  M o rits  
K e e le to im e ta ja  M a rik a  K u lla m a a  
K ü lje n d a ja  E rg i P ro m m ik

Ü lik o o li 1 8 -2 1 0 , T artu  5 0 0 9 0  
Tel: 7 3 7  5 6 8 0 ,5 1 4  2 3 0 0  
E -p o s t: a ja le h t@ u t.e e  
Faks: 7 3 7  5 4 4 0  
h ttp : //w w w .u t .e e /a ja le h t

Tantsuhuvilistele
A la te s  15. s e p te m b ris t  
a lu s ta s  tre e n in g u id  a lg a 
ja te  g ru p p  tra d its io o n ilis e  
ta iji y a n g -s tiili h u v ilis te le .

Treeningud sobivad erine
vas vanuses inimestele. Taiji 
on iidne hiina nn sisemine 
võitluskunst, mida treenides 
arendatakse peale füüsiliste 
võimete ka sisemist energiat 
ehk chVd ning sisemist tasa
kaalu. Taiji on suurepärane

vahend stressist vabanemi
sel, oma sisemaailma kont
rollimisel ja arendamisel.

Trennid toimuvad teisi
päeviti ja neljapäeviti kl 
18.30 haridus- ja teadus- 
ministeeriumi saalis, Mun
ga 18. Juhendaja on Raho 
Langsepp.

Info ja registreerimi
ne: www.festivitas.ee, 
raho@solo.ee, 509 4612.

Varajase ja  orientaalse  
muusika keskus FA Schola esitleb
V õ im alu s  õ p p id a  k es ka ja  
ning  re n e s s a n s ia ja  p ille  ja  
lau lm is t.

Õpetajad Tõnu Sepp, Tar
mo Tabas, Tiia Teesaar.

Saage oma muusikaha
ridusele parim baas vana
muusika näol!

Õpetuse keskmes ansamb
limäng, muusikalised õppe
ained lõimitud, laulmine ja 
pillimäng käsikäes.

Tulge ka need, kes te pea
te end andetuteks! Ootame 
igas vanuses huvilisi.

Lastele (alates 6. eluaas
tast) eakohane lähenemine.

Vastuvõtt vestluse alusel, 
õppemaks 275 kr kuus, esi
mene kogunemine 20. sept.

Eelregistreerimine ja info: 
www.festivitas.ee, Helena 
Uleksin, tel 5656 8097, 
helena23@solo.ee.

D O T S E N T I D E  J A  T E A D U R I T E  K L U B I S

22. sept kl 17.30 kõneleb Tõnis Lukas Lossi 3-406 problee
midest Eesti haridussüsteemis.
Info: 5554 4213, 748 3513.

T U L E  L A U L M A  Ü L I K O O L I  N A I S K O O R I !

TÜ Akadeemiline Naiskoor ootab oma ridadesse laulmis- 
kogemusega tüdrukuid. Vastuvõtukatsed toimuvad 20., 22. 
ja 27. sept kl 17 peahoone aud 232.
Ette valmistada üks laul vabal valikul.
Info: Piret Sütt, tel 520 1827.

«Meistrite Akadeemia»
21. s e p te m b ril kl 19 esinevad  
aulas A nna-L iisa  B ezrodny  
(viiul) ja  Ivari Ilja (klaver).

Kavas: W. A. Mozarti Sonaat 
klaverile ja viiulile e-moll, KV 
304, E. Elgari Sonaat viiulile 
ja klaverile e-moll, op 82, J. 
Brahmsi Sonaat viiulile ja kla
verile A-duur, op 100.

Anna-Liisa Bezrodny on 
õppinud Tallinna Muusika
koolis, Sibeliuse Akadeemias 
ja Londonis. Ta on saanud 
palju auhindu rahvusvahe
listel konkurssidel, viimati II 
preemia tänavu septembris 
rahvusvahelisel Brahmsi kon
kursil Austrias.

Ivari Ilja on õppinud Tallin

na Muusikakoolis, Tallinna ja 
Moskva konservatooriumis. 
Ta on andnud paljudes riikides 
soolokontserte ja esinenud so
listina sümfooniaorkestritega. 
Ilja on saanud preemia kahel 
Chopini konkursil. 2000. a 
pälvis kontserttegevuse eest 
Eesti riikliku kultuuripree
mia.

Kontserdisarja «Meistrite 
Akadeemia» korraldab Pille 
Lille Muusikute Toetusfond 
koos Tartu Linnavalitsuse, 
Tartu Ülikooli ja Eesti Kul
tuurkapitaliga.

Kontserdisari toimub aulas 
iga kuu kolmandal kolmapäeval 
(sept 2005 -  mai 2006) kell 19.

^32 3Jiuušikute Soetušfonb ešttleb:

'"^Jietetrite Slkabeemta"
KONTSERDISARI

TARTU ÜLIKOOLI AULAS 
kuu kotmanbat Rolmapäet>a[

21* Septembril, kett 19.00  
Anna-Liisa Bezrodny (viiul) 

Ivari Ilja (klaver)

19. oktoobril, kett 19.00
Aare Saal (bariton)

Piia Paemurru (klaver)

16. nooembrit, kett 19.00
Sigrid Kuulmann (viiul) 
Marko Martin (klaver)

21. betžembril, kett 19.00  
Ralf Taal (klaver)

TEATED
21. sep t kl 16 on ph ruum is 0 2 7  
Taani Ärhusi A jak irjan duskoo li 
õ p p e jõ u  John Frolichi loeng  
«Euroopa Liidu teenuste alli
kate leidmine ajakirjanduste- 
gevuses». Ta rääg ib  m õ n ed e st 
juh tu m ites t o m a a jak irjandu s- 
teg e vu s es  ja  ko gem u stes t Taani 
a jak irjan d u se  põhjal, sam uti 
sellest, ku idas o lla  k o rre p o n d e n t 
Brüsselis .

KAITSM ISED
2 3 . sep tem bril kl 10.15 ph 2 2 8  
ka itseb  k irjanduse ja  rahvaluu le  
o s ako n n as  Taivo Pabut m agis t
ritööd «M äng , tea traa lsus , teater, 
tea trikuns t ja  a jas tu te  kontekst»  
tea tritead u se  alal. J u h e n d a ja  
prof Luule Epner, filo i-knd . O p o 
n ent lektor Ja an  U nt, M A.
21. sep tem bril ka itsevad p e 
d a g o o g ik a  o s ako n n as Ülikooli 
16-102 koo likorra lduse m agis tri- 
pro jekte:
kl 14.15 Tiia Kristi «Tegevuskava  
ko o stam in e  e -õ p p e  ra k e n d a m i
seks erakoo li La u d are  näitel». 
J u h e n d a ja  Triin M arand i. O p o 
nent S irje Klaos;
kl 15.15 Marianne Olbrei «A bi
m a terja le  a in ete vah e lis e  in teg 
rats iooni to e ta m is ek s  es im eses  
ko oliastm es». Ju h e n d a ja  T iia  
P ed astsaar. O p o n e n t M a ret O lo; 
kl 16.15 Tiina Peterson «K ooli
ee lse  las teasu tuse  õ p p e - ja  
ka svatu s teg evu se  ning juh tim ise  
tu lem u s likku se  h ind am ise  k rite e 
rium id». J u h e n d a ja  H eik i Krips. 
O p o n e n t H asso  K ukem elk .

LOENGUD
V en e ja  slaavi filo lo o g ia  o s a 
ko nnas N ä ituse  2 -2 0 7  to im uvad  
M ilaa n o  Ü likooli (Itaa lia ) prof 
M aria  di Salvo  loengud:
20 . s e p t kl 16-18 «Itaalia laulja F. 
Balatri Moskvas 1699.-1700. a 
ning tem a m älestused Peeter I 
ajastust Venemaal»;
21. sep t kl 1 8 -20  «F. A lgarotti 
ning tem a suhted Venem aaga  
ja venelastega».

KURSUSED
Filosoofia  o s ako n d  p a ku b  k ra a 
d iõ p p u rite le  ülikooli 2 0 0 5 /2 0 0 6 .  
õa süg issem estril jä rg m is i valik- 
ja  va b aa in e id :
Aja ja ruumi filosoofia
F L F I.0 3 .0 0 3  (2-16 n, N 12-14 Los
si 3 -2 2 3 , P iret K uusk). Ü levaatlik  
kursus a ja  ja  ruum i filosoofilis
tes t käsitlustest.
Sissejuhatus keelefilosoo
fiasse F L F I.0 3 .0 3 6  (2-16 n, N 
16-18, Ü likooli 16 -214, Jaan  
K ang ilaski). A n tak se  ü le va ad e  
tä n a p ä e v a  an alüü tilise  ke e le fi
losoofia  ainevallast: käsitlem ist 
le iavad  p ärisn im ed e , m ääravate  
kirje ldu ste  ja  in d eks ikaa lid e  o su 
tuse  p ro b le em id . 
Teadusfilosoofia ja m etodo
loogia F L F I.0 3 .0 0 0 7  (2-16 n, R 
10-12, K 12-14, Ü likooli 16 -214, 
dots E nd la  Lõhkivi). K äs itle 
m ist le iavad  tead u sfilo so o fia  
ja  -m e to d o lo o g ia  p õ h ikü s im u 
sed , -va id lused  ja  koo lkon nad . 
Kursus so b ib  kõ igile p õ h iõ p p e  
üliõp ilaste le , ka m a g is tran tid e le  
ja  d o k to ran tid e le , kui se e  kursus  
on neil varem  läb im ata .

George Berkeley metafüüsi
ka -  fookuses ja kontekstis
F L F I.00 .05 0  (4-14 n (üle nädala ), 
E 16-18 ja  T  12-14 Lossi 3 -2 23 , 
R oom et Jakapi). Kursusel tu tvu 
takse klassikalise briti idealisti 
G eorge  B erkeley (1 6 8 5 -1 7 5 3 ) 
kaalukam ate filosoofiliste kir
ju tis tega. M ärksõnad: uusaja  
filosoofia, m etafüüsika, idealism , 
dualism , m aterialism , substants, 
atribuut ja  aktsidents, hing ja  
keha, põhjuslikkus.
Sissejuhatus Immanuel Kanti 
eetikasse FLFI.01 .0 5 0  (2-15 n, N 
14-16 Lossi 3 -2 2 3 , lektor Eduard  
Parhom enko). Ü levaade I. Kanti 
eetika põh ip rob leem id est (õnn, 
hea tahe, kõlbeline tundm us, 
kõlbeline m õistusseadus, kohus
tus, hüpoteetiline ja  kategooriline  
im peratiiv, au tonoom ia, kõlbluse  
filosoofiline põh jendam ine  jne). 
Martin Heideggeri kogemusest 
keele teil FLFI.01 .012 (3-15 n T  
16-18, Lossi 3 -2 2 3 , lektor Tõnu  
Luik). Ü levaade keele erin e
vast tähenduslikkusest Martin  
H eid eggeri m õtteteekonnal. 
Esteetika FLF I.01 .011 (2 AP) 
ja  F L F I.00 .02 3  (4 AP) (2-15 n, T  
10-12, Ülikooli 16-214, prof Ülo 
M atjus). Kursuse es im ene pool 
sisaldab süstem aatilise ülevaate  
E uroopa traditsioonilisest filosoo
filisest esteetikast.
Sissejuhatus moraalifilosoo
fiasse F L F I.00 .04 9  (2 AP) (1-16 
n, T  16-18, N äituse 20-117, lektor 
Tiiu H allap). Kursus on m õeldud  
s issejuhatusena filosoofilisse  
eetikasse (m oraalifilosoofiasse). 
Filosoofia põhiprobleemid 
(Argumentation theory) FLFI.00. 
0 3 3  (2 AP) (1-16 n, K 16-18, eetika- 
keskuses, Ülikooli 7, Juho Petteri 
Ritola, kursus on läbi inglise 
keeles). The course will introduce  
the student to the basic issues of 
argum entation  theory. It will chart 
the concepts of argu m ent and  
argum entation  and study their 
relations to logical, ep istem ic  
and dia lectic  requ irem ents. The  
course will be in the form at of 
th em e sem inar w here students  
prepare a sem inar p ap er based  
on se lected  texts and defend it in 
the sem inar.
N eed  ained  on õppein fosüstee- 
mis üliõpilastele registreerim iseks  
avatud kuni 30. septembrini. 
K ee lekesku ses  on veel vabu  
kohti: inglise kee le  a lg a ja d , ee l- 
keskaste; h is p aa n ia , ukra ina ja  
ko rea  kee lte  a lg a jad ; ok to obris t 
a lg ab  inglise kee le  kursus se k 
retäridele . Info: w w w .fl.u t.e e /k e .

KULALISOHTUD
Eesti Ü liõpilaste Selts oo tab  
huvilisi o m a  kü la lisõhtu le  21. 
sept kl 19. A ka d ee m ilise lt o rg a 
n is ee ru m ata  m e es tu d en g ite le  
on uksed avatud  a ja loo lises  
m ajas  Tõnissoni 1.
Korp! Vironia kutsub akad eem ili
selt o rgan iseerum ata  m ees tuden- 
geid  o m a kü lalisõhtule 16. sept kl 
20, Lai 30 . Riietus: ülikond.
Eesti Naisüliõpilaste Selts
oo tab  o m a  kü la lisõhtu le  20 . sep t 
kl 19 Riia 13 -33 .
Korp! India o o ta b  kü lalisõhtu le  
teo tah te lis i tu d e n g in e id e  19. 
sep t kl 19 T äh tvere  4, II korrus.

T U L E  V I L I S T L A S N A I S K O O R I !

TÜ Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoor võtab vastu uusi 
lauluhuvilisi 19., 26. ja 28. sept kl 18 peahoone aud 232. 
Koori juhatab naiskooride võistulaulmise A-kategooria parim 
dirigent Vaike Uibopuu.
Lauluaasta kavas on huvitavad esinemised Tartus ja mujal. 
Info: Tuuli Ruus, tel 737 5325, tuuli.ruus@ut.ee, Heivi 
Pullerits, tel 746 1900, heivi.pullerits@katarina.ee.

DoShotokaii

in fo tu n d  ja  h a r ju ta ja te  v a s tu v õ tt: 19. sept. ke ll 19 .00  
T a rtu  K arlo va  G ü m n aa s iu m i v õ im la s , Lina tn . 2 

i n f o :  gsm 5 6 6 5  7 2 2 5 ,  i n f o @ e k d s . e e

http://www.studentdays.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.festivitas.ee
mailto:raho@solo.ee
http://www.festivitas.ee
mailto:helena23@solo.ee
http://www.fl.ut.ee/ke
mailto:tuuli.ruus@ut.ee
mailto:heivi.pullerits@katarina.ee
mailto:info@ekds.ee
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Ülikool kutsub 
arengukoosolekule
V a r je  S o o t a k

14. o k to o b ril kell 12 to im u b  
ü liko o li a re n g u k o o s o le k .

Rektor Jaak Aaviksoo 
sõnul on koosoleku eesmärk 
analüüsida ülikooli arengu
kava A2008 edenemist.

Koosolekul tehakse kokku
võtteid viimase kahe aasta 
jooksul saavutatust ning ka
vandatakse edasist tegevust.

«Tahame saada ülevaadet 
saavutatust ja küllap tulevad 
arutelus päevavalgele ka meie 
arengut takistavad kitsasko
had ning probleemid,» märkis 
rektor Jaak Aaviksoo.

Rektori sõnul on koosoleku
le oodatud kõik Tartu Ülikooli 
liikmed, kelle jaoks on ülikoo
li areng ja edu oluline ning 
südamelähedane.

«Ootame kõigi teadus
kondade inimesi, asutuste 
ja kolledžite esindajaid, üli
õpilasi, nii akadeemilisi kui 
ka administratiivtöötajaid jt. 
Loodame, et ülikooli aktiiv
sema osa kokkusaamine aitab

meil üksteist paremini mõista 
ning ühiselt uusi ja kõrgeid 
sihte seada,» ütles rektor.

Ülikooli arengukonverents 
«Ülikooli väljakutsed» toimus 
24. ja 25. oktoobril 2003. 
Ettekande pidasid rektor, pea
minister, haridus- ja teadus- 
minister jt.

Töötasid realia, medicina, 
socialia ja humaniora vald
kondlikud sektsioonid. Kon
verentsi ettekanded, sõna
võtud ja kokkuvõtted avaldati 
kogumikuna.

Arengukava 2008 võeti 
vastu TÜ nõukogu 2003. a 
detsembrikuu istungil, aren
dustegevuse strateegia ja 
2004/2005. õa arendusüles- 
anded 2004. a juunikuu istun
gil-

Teadus- ja arendustegevuse 
valdkondlikud programmid 
aastateks 2005-2015 kinni
tati käesoleva aasta maikuu 
istungil (vt erilehekülgi UTs 
nr 19, 13. mai).

Järgmises UTs arengukoos- 
olekust täpsemalt.

185 aastat geoloogia 
õpetamisest TÜs
3 0 . s e p te m b ril kell 10.15  
a lg a b  a ja lo o  m u u s eu m is  
k o n ve re n ts  «G e o lo o g ia  
õ p e ta m in e  E es tis  läb i ko lm e  
sajan d i» .

Tänavu möödub 185 aas
tat geoloogia õpetamise 
algusest Eestis. 1820. aastal 
loodi Tartu Ülikoolis (tolla
ses Kaiserliche Universität

zu Dorpatis) loodusteadus- 
te-mineraloogia õppetool ja 
mineraloogia kabinet. Kon
verentsil analüüsitakse Eesti 
geoloogiaharidust läbi aegade 
ja vaetakse selle kaasaegset 
olukorda ning arengusuundi.

Kell 17 avatakse geoloogia 
muuseumis näitus «185 aastat 
geoloogiaharidust Eestis».

• •

Tartu Ülikooli tudeng 
võitis kolmanda koha
TÜ  tu d e n g  M a rg u s  N iitso o  
v õ itis  1 7 .-2 1 . s e p te m b rin i 
M o s k v a s  to im u n u d  17. E u 
ro o p a  L iidu  n o o rte  te a d la s te  
k o n ku rs il k o lm a n d a  koha  
tö ö g a  «F ib o n acc i ja d a d e  
ü ld is tu stes t» .

Töö valmimise ajal oli Mar
gus Niitsoo Tallinna Reaal
kooli õpilane. Praegu õpib ta 
ülikoolis informaatikat.

Niitsoo oli üks 2005. aasta 
Eesti õpilaste teadustööde 
riikliku konkursi võitjatest.

U T  K U S I B

Kas tuleval aastal kasutatakse  
vastuvõtul akadeem ilist testi?
V as ta b  v a s tu v õ tu ta -  
litu s e  p e a s p e ts ia lis t  
A im e  R an d v e er.

TÜ valitsus toetas 
mõtet kasutada üli
kooli vastuvõtul ühe 
võimaliku uuenduse
na järgmisel aastal akadee
milist testi.

Akadeemilise testi alused 
on teoreetiliselt usaldus
väärselt põhjendatud. Sot- 
siaalteaduskonda vastuvõtul 
on akadeemilist testi, tõsi 
küll, kombineerituna riigiek
samite hinnete ja erialakat- 
sega, edukalt kasutatud juba 
üheksa aastat.

Õppe- ja üliõpilasosakond 
sai ülesande koos teaduskon
dadega töötada välja, kuidas 
testi tulemusi sisseastumisel 
kasutatakse.

Kaalutakse, millal ja kus 
testimine korraldada ja kas 
testi sooritamine on tasuline 
või tasuta.

Otsustamist vajab, 
kas akadeemilise testi 
alusel värvata sõltu
valt teaduskonnast 
kõik või osa riigieelar
velistest üliõpilastest 
või võimaldada pari

matel testi sooritajatel vabalt 
valida meeldiv eriala Tartu 
Ülikoolis.

Akadeemilised testid on 
suunatud uute seoste ja la
henduste leidmisele.

Kindlasti ei saa nende abil 
mõõta õpitud teadmisi eri 
valdkonnis, otseselt õpimo
tivatsiooni ja akadeemiliste 
huvide püsivust.

Akadeemiline test on kõrg
kooli vastuvõtul alternatiiv 
koolihinnetele.

Kõik vaimselt võimekad ini
mesed ei pruugi saada koolis 
häid hindeid ja niisugune test 
loob neile teise, täiendava või
maluse oma intellektuaalse 
suutlikkuse näitamiseks.

Saksa-Eesti akadeemilise nädala sponsorid Nordrhein-Westfaleni liidumaa Tööandja
te Liidu esindajad dr Hansjörg Döpp (keskel) ja  dr Jochen Kirchhoff (paremal) eelmise 
Academica ajal. a n d r e s  t e n n u s

Algab IX Saksa-Eesti 
akadeemiline nädal
A ija  S a k o v a

H o m m e  a lg a b  S a k s a -  
E esti a k a d e e m ilin e  n äd al 
A c a d e m ic a . Ü h ek sa n d a  
A c a d e m ic a  p e a te e m a  on  
«R a h vu s lik  id e n tite e t 21. 
sa jan d il? » .

Esmaspäeval kell 14.15 
avab Academica rektor Jaak 
Aaviksoo. Tervitustega esi
nevad haridus- ja teadusmi
nisteeriumi (HTM) nõunik 
Heli Aru, Saksamaa Liitvaba
riigi suursaadik Eestis Julius 
Bobinger ja ürituse sponsori 
Nordrhein-Westfaleni liidu
maa Tööandjate Liidu esinda
ja ning Eesti aukonsul Düssel
dorfis dr Jochen Kirchhoff.

Dr Jochen Kirchhoff ja 
TÜ külalisprofessor dr Claus 
Sommerhage olid 1995. aas
tal Saksa-Eesti akadeemilise 
nädala eestvedajad.

A v a lik  d is k u s s io o n
Aulaloengu teemal «Rah

vus ja rahvusriik Euroopas. 
Ajaloolised kogemused ja 
tulevikunägemused» peab 
prof Dieter Langewiesche. 
Langewiesche (sünd 1943) on 
Tübingeni Ülikooli filosoofia 
ja ajaloo teaduskonna uusaja 
ajaloo osakonna juhataja. 
Ta on sündinud Austrias ja 
õppinud Heidelbergis polito
loogiat, germanistikat ning

ajalugu. Doktorikraadi kaitses 
ta Würzburgi Ülikoolis.

Kell 16 järgneb aulaloengule 
avalik diskussioon teemal «Ing
liskeelne ülikool Saksamaal ja 
Eestis».

Diskussiooni juhib rektor prof 
Jaak Aaviksoo. Selles osalevad 
Eesti poolelt filosoofiateadus
konna dekaan prof Birute 
Klaas, arstiteaduskonna dekaan 
prof Toomas Asser, HTMi nõu
nik Heli Aru ja teadusprorektor 
prof Ain Heinaru.

V õ õ rk e e ls e  õ p p e  a ru te lu
Saksa poolelt osalevad 

diskussioonis prof Dieter 
Langewiesche, prof Klaus 
Lüder Speyerist, prof Gabriele 
Rippl Göttingenist ja prof Inga 
D. Neumann Regensburgist.

Diskussiooni ajendiks on 
välissuhete osakonna juha
taja Virve-Anneli Vihmani 
sõnul hetkel väga aktuaalne 
ingliskeelse õppe arendamise 
küsimus rahvusülikoolis.

Aulaüritus lõpeb Academica
VIII konverentsikogumiku 
esitlusega. Kogumiku tutvus
tab filosoofia osakonna ja 
eetikakeskuse juhataja prof 
Margit Sutrop.

Esmaspäeval kella 11-17 
toimub traditsiooniline Saksa 
Liitvabariigi saatkonna info- 
päev. Kell 19 on Academica 
külalised kutsutud rektori

I X  A C A D E M I C A

26. s ep tem b e r
• P idu lik  avam ine
• A ula loeng
• A va lik  d iskussioon
• K ogum iku esitlus
• Saksa saatkonna teabepäev

27. s ep tem b e r
• Loengud  tead u sk o n d ad es
• S aks a-E e s ti tu d en g ite  

kohtum isõhtu .
Täpsem  kava lk 4.

vastuvõtule.
Teisipäeval toimuvad te

maatilised loengud teadus
kondades ja raamatukogus. 
Kokku esineb 17 külalist.

Kell 19 algab SA Domus 
Dorpatensis Saksa ja Eesti 
tudengite kohtumisõhtu.

Õhtu teemaks on «Saks
lasena Eestis ja eestlasena 
Saksamaal». Juba kolmandat 
korda toimuvale kohtumisele 
oodatakse Saksamaal õppi
nud eestlasi ja Eestis õppivaid 
sakslasi, et jagada muljeid 
välisülikoolis õppimisest 
ning sealsest elust. Domus 
Dorpatensise assistendi
Külvi Noore sõnul püütakse 
arutleda selle üle, kas Eesti 
üliõpilane läheb Saksamaale 
õppima oma maa ja rahvuse 
esindajana ja vastupidi.

Karl Morgenstern 235
27. s ep te m b ril kell 11 a lg a b  
ra a m a tu k o g u  k o n v e re n ts i
s a a lis  ra am a tu k o g u  e s i
m es e  d ire k to ri p ro f Karl 
M o rg e n s te rn i (1 7 7 0 -1 8 5 2 )  
2 3 5 . s ü n n ia a s ta p ä e v a  e tte -  
k an d e p ä ev .

Ettekandepäeva avab raa
matukogu direktor Martin 
Hallik.

Kathrin Paasch Erfurti Üli
kooli Raamatukogust peab 
ettekande «Moodne teadus
raamatukogu, kantud 18. 
sajandi vaimust», Inge Kukk 
ülikooli kunstimuuseumist

«Avastada maailma muuseu
mis -  valgustusaja ideaal- 
muuseum ja selle rajamine 
Tartus».

Tartu Ülikooli Raamatu
kogust Karl Morgensterni 
päevil kõneleb raamatukogu 
vanemteadur Hain Tankler, 
Karl Morgensternist ja Tartu 
Kantianast käsikirjade ja ha
ruldaste raamatute osakonna 
juhataja Mare Rand.

Karl Morgensterni muusika
maailma tutvustab Geiu Roht
la (TÜ Raamatukogu ja Eesti 
Muusikaakadeemia).

T A N A  L E H E S

Lisaleht 
«Avatud Ülikool» 

Välissuhete 
osakonnast
LK 3

Lävendipõhisest 
vastuvõtust
LK 2

Tulekul 
arstiteaduskonna 
päevad
LK 2

U U D I S E D

Religioonipeda- 
googika konverents
Täna algas usuteaduskonnas 
27. septembrini toimuv FBI 
konverents. See on Soome 
ja Baltimaade ülikoolide 
koostööfoorum «Finnish-Bal- 
tic Initiative in Developing 
Religious Education».

Konverentsi eesistuja dr 
Pille Valgu sõnul on kon
verentsi põhiteema, mis on 
neutraalsus religiooniõpetuse 
õpetamisel ja millistest alus
test religiooniõpetus tänapäe
vases pluralistlikus kontekstis 
lähtuma peaks.

«Ettekannetes käsitletakse 
ka aineõpetajate ettevalmista
mist, kaasaegse infotehnoloo
gia kasutamist, inimõiguste- 
alast haridust ning õpilaste ja 
üliõpilaste hulgas läbiviidud 
uurimusi.»

Konverentsil osalevad Hel
singi, Turu, Joensuu, Läti ja 
Peterburi ülikooli teadlased.

Geenifoorum 2005
Täna algab Tartus kahepäeva
ne VI rahvusvaheline geenifoo
rum «Geneetiline meditsiin -  
võimaluste paljusus».

Konverents annab ülevaate 
viimastest arengutest bioteh
noloogias, tutvustab uuemaid 
teadussaavutusi genoomikas 
ja biomeditsiinis ning kirjel
dab nende praktikasse raken
damise võimalusi.

Maailmakuulsad teadlased 
peavad kokku 16 ettekannet. 
TÜ teadlastest peab prof 
Andres Metspalu ettekande 
«Populatsiooni biopangad ja 
geneetik» ja dr Tanel Tenson 
«Valgusünteesi inhibiitorid: 
mõjumehhanismid ja vastu
panuvõime».

O N L I N E - K U S I T L X I S

Kas doktoriõppekavad 
võiksid olla ingliskeelsed?

V asta ja id : 2 9 3

U us küsim us:
Kas o led  

e lam is tin g im u s te g a  rahul?  
Vasta: w w w .u t.e e /a ja le h t/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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U U D I S E D

Ülikool tunnustab
TÜ aumärgi ja tänukirjaga 
autasustati bioloogia-geograa- 
fiateaduskonna kauaaegset 
õppejõudu Lev Vassiljevit 
ja emeriitprofessoreid Ann 
Marksood, Madis Rubelit 
ning Väino Puurat.

Ülikooli aumärgiga tunnus
tati ülima täpsuse ja suure 
pühendumisega tehtud pika
ajalise töö eest rahandusosa
konna kassapidajat Vivi Zippi 
ja raamatupidajat Ive Toomi.

Ülikooli tänukirja pälvis 
pikaajalise ja kohusetundliku 
töö eest raamatukogu kodu
maise kirjanduse assistent 
Valvi Hiir.

Dorpater 
Dozentenabend
21. septembril alustas nel
jandat hooaega Dorpater 
Dozentenabend (DDA). DDA 
on TÜs töötavatele välisõppe- 
jõududele ja -teadlastele suu
natud ürituste sari.

Sari kannab 1930ndatel 
tegutsenud välisõppejõudude 
klubi eeskujul nime Dorpater 
Dozentenabend (DDA).

Hooaja avaüritusel esinesid 
ühise ettekandega välissuhete 
osakonna juhataja Virve- 
Anneli Vihman ja filosoofia
teaduskonna dekaan prof 
Birute Klaas. Nad käsitlesid 
kakskeelse hariduse ajalugu 
ja tänast seisu TÜs.

Klubiõhtuid korraldab välis
suhete osakond iga kuu kol
mandal kolmapäeval.

Tulekul ars titea
duskonna päevad
5.-7. oktoobrini toimuvad 
järjekordsed arstiteaduskonna 
päevad.

5. oktoobril kell 9 algab 
Biomeedikumis üliõpilaste 
teaduskonverents, 6. oktoobril 
kell 9 õppejõudude, teadurite, 
doktorantide ja magistrantide 
teaduskonverents.

Kell 15.15 peab Helsin
gi Ülikooli prof Esa Korpi 
Oswald Schmiedebergi ni
melise loengu «GABA A ret- 
septorsüsteem -  universaalne 
vahend aju uuringutes ja aju
haiguste ravis».

7. oktoobril toimub vana 
anatoomikumi päev ja kell 15 
on aulas aktus.

Tartu Ülikooli vana 
anatoom ikum  200
7. oktoobril kell 10 algab vanas 
anatoomikumis konverents 
«Vana anatoomikum 200».

Kavas on ettekanded vanas 
anatoomikumis õpetatud tea
dusharudest. Ettekannetega 
esinevad lektor Ken Kalling, 
prof Andres Arend, emeriitprof 
Lembit Allikmets jt.

Kell 12 avatakse näitus 
«Vana anatoomikumi 200 
aastat».

Kell 15 algaval aktusel 
aulas peab Hillar Palamets 
akadeemilise loengu «Vana 
anatoomikum 200 -  ühe hoo
ne ajaloost».

U T  K Ü S I B

Lävendipõhise vastu
võtu probleemidest

Olgugi et inglise filoloogiasse asus sel aastal õppima ooda
tust rohkem üliõpilasi, leiavad 1. a tudengid Marii Jürna, 
Birgit Lahtein ja  Talviki Voronin, et õppimistingimustega 
saab hakkama ja neile meeldib ülikoolis. a i j a  s a k o v a

Lävendist kehakul
tuuriteaduskonnas

Kas tekkis auditooriu
mi- jt õppetingimustega 
uusi probleeme, kui 
lävendipõhiselt tuli õppi
ma kavandatust rohkem 
üliõpilasi?

Füüsika-keemiateaduskon- 
na dekaan prof Peeter Burk: 
Elasime sarnase olukorra üle 
juba aasta tagasi ja olime 
valmis tarvitusele võtma 
vajalikke abinõusid. Kuna 
esimesel semestril on põhili
selt loengud, siis olime valmis 
teatud ainetes gruppide arvu 
suurendama. 1. kursuse õppe
töö jaoks varusime suuremad 
ruumid.

Filosoofiateaduskonna 
prodekaan dots Andres 
Tvauri: Plaanitust oluliselt 
enam pääses üliõpilasi sisse 
vaid mõnel erialal. Ilmeka
maks näiteks oli hispaania 
keele ja kirjanduse eriala, kus 
neljale riigieelarvelisele koha
le sai sisse 63 tudengit.

Hispaania keele õpetami
seks on loodud kuus eraldi 
keelerühma ning võetud tööle 
lisapersonali.

Näib, et ka uudses olukorras 
tullakse toime. Positiivne on 
seegi, et ka riigieelarvevälis- 
tele kohtadele asus õppima 
piisavalt tudengeid.

Filosoofia osakonna koor
dinaator Ruth Jürjo: Filo
soofia erialale oli kavandatud 
vastu võtta 25-30 tudengit, 
sissesaanuid oli 109. Seega 
tuli kogu tunniplaan ümber 
teha, leida suuremad auditoo
riumid, seminaride jaoks jaga
da õppetöö rühmadesse jne.

See tõi aga kindlasti eba
mugavusi vanemate kursuste 
tudengitele, kuna seoses vaja
dusega leida 1. aasta omadele 
lisaruumid ja -õppejõud muu
tus ka teiste tunniplaan.

Õpetame ka valdkonna- 
ainet «Sissejuhatus filosoofia 
ajalukku», kus samuti tekkis 
ületäituvus. Jagasime kogu 
800-liikmelise seltskonna 
kahte rühma ning kärpisime 
loengute arvu, tudengid käi
vad loengus üle nädala.

Tagamaks esmakursuslaste 
eduka sisseelamise ülikooli, 
jagasime nad kolme gruppi. 
Iga grupp sai endale tuutori 
ning õppejõust grupijuhenda- 
ja. Samuti määrasime neile 
osakonnas eraldi koordinaa
tori vastuvõtuajad.

Meie tuutorid ja juhendavad 
õppejõud on olnud äärmiselt 
tublid ning tundub, et esma
kursuslased saavad igati hästi 
hakkama.

Inglise filoloogia õppetoo
li juhataja kt Leili Kostabi: 
Inglise keele ja kirjanduse 
erialale tuli lävendipõhiselt 
õppima kaks korda rohkem 
üliõpilasi kui tavaliselt. Kui 
reeglina on olnud vastuvõtt 
50-60, siis hetkel on meil 
118 üliõpilast. Põhikeele 
seminarideks avasime lisaks 
tavapärasele kolmele kaks uut 
rühma, üliõpilaste arv neis on 
kriitilisel piiril.

Auditooriumidega on prob
leeme kogu kursuse loengute 
puhul, kus peale istekohtade 
puuduse võib külmal ajal, kui 
kõiki aknaid ei saa avada, tek
kida ka õhupuudus.

Püüame teha oma parima -  
veel möödunud nädalal vahe
tasime ruume teiste kursuste 
või osakondadega. Sellest 
tekib küll segadusi ja hili
nemisi ning ainuke, millele

saame loota, on mõistmine 
nii tudengite kui ka ülikooli 
juhtkonna poolt.

Matemaatikateaduskon
na dekaan prof Mati Kilp: 
Praktiliselt ülerahvastatust ei 
olnud, mõnel erialal on meil 
pigem üliõpilastest puudus. 
Tulemata jäi umbes 70-80 
tudengit, eelmise nädala 
seisuga on 56 nimekirjast 
kustutatud.

Majandusteaduskonna eel
mine dekaan prof Jüri Sepp: 
Meil pole seda probleemi 
olnud. Koolitusvõimsus (200 
päevast tudengit) on olnud 
alakoormatud. Tänavu taba
sime lävendiga praktiliselt 
kümnesse. Hea oleks siiski 
olnud õppijate tegelikku arvu 
varem teada. Tänavu selgus 
see alles õppetöö ajal.

Usuteaduskonna dekaan 
prof Riho Altnurme: Meil 
oli sel aastal probleem pigem 
alatäituvusega. Tänu filosoo
fiateaduskonna mõne eriala 
suurele arvule tudengitele oli 
aga tavapärasest pisut roh
kem filosoofiateaduskonnaga 
ühises alusmoodulis loetavale 
üldise usundiloo kursusele 
registreerunuid.

Kui tavaliselt on kursusel 
400-500 tudengit, siis see
kord registreerus 731. Tulijaid 
oleks rohkemgi, aga mitmed 
usundiloo vabaaineks soo
vijad peavad seekord ainest 
loobuma. Et Vanemuise ring
auditoorium, mis mahutab 
500 kuulajat, väikeseks ei 
jääks, korraldasime esimeses 
loengus multimeediakeskuse 
abiga ülekande keemiaringi 
ja loengut sai jälgida ka reaal
ajas ülikooli meediaserverist.

Edaspidi meil kahjuks teist 
suurt auditooriumi loenguajal 
kasutada ei ole -  auditooriu
mite kasutamine on varakult 
ette planeeritud. Piirdume 
ülekandega reaalajas.

Sotsiaalteaduskonna deka
naadi juhataja Merelle Zeiger: 
Meie riikliku koolitustellimu
se kohad täitusid peaaegu 
täpselt, ei olnud vajadust vas
tu võtta rohkem tudengeid.

Kas tuli ka õppejõude 
juurde võtta?

FK, Peeter Burk: Õppejõu
de pole juurde võtnud. Loen
gute puhul ei ole suurt vahet, 
kas on 150 või 200 tudengit.

SAMAL TEEMAL: V arje  S o o ta k  
«L äve n d  to o b  p a re m a id  ü liõp i
lasi» U T  nr 2 8 ,1 6 .  se p t.

FL, Ruth Jürjo: Lisanduva 
õppekoormuse katmiseks ka
sutame seminaride läbiviimi
sel tunnitasulisi (doktorante), 
keda tasustatakse osakonna 
vahenditest. Kuna ka tasulisi 
tudengeid tuli 1. aastale üsna 
palju, loodame, et saame nen
de õppemaksudest oma kulud 
kaetud.

MJ, Jüri Sepp: Põhimõtte
liselt on vale (liiga madal) 
lävend konkreetsele teadus
konnale kahjulik. Seda kahelt 
poolt: tuleb teha rohkem tööd 
sama raha (eelarve) juures 
oma tudengitega ja teiselt 
poolt tuleb osa raha anda 
teistele (teenindatavatele) 
teaduskondadele, mis tähen
dab teaduskonnale jääva raha 
vähenemist.

Kahjulik võib ülerahvasta- 
tus olla ka naaberteaduskon- 
dadele. Meid puudutas see 
mullu, kui osa meie potent
siaalseid riigieelarveväliseid 
tudengeid asus õppima ma
temaatikute riigieelarvelistele 
kohtadele (filoloogide ja filo
soofide tänavune ülerahvas- 
tatus tõenäoliselt seda mõju 
ei evinud).

US, Riho Altnurme: Loen
gukursuse ülerahvastatus ei 
olnud prognoositust palju 
suurem. Praktika näitab, et 
kõik registreerunud ei pruugi 
loengutele ilmuda -  praegu 
registreeriti kõik esmakur
suslased, ka need, kes polnud 
reaalselt õppetööle ilmunud. 
Tavapärane on loengute üle
rahvastatus esimesel paaril 
toimumisajal ja ka eksami 
vastuvõtmine võib töömahu
kaks kujuneda.

Viimasel juhul mõtleme li- 
satasustamisele, muidu mitte. 
Kulusid toob teaduskonnale 
kaasa ka Internetiülekannete 
tellimine.

FL, Leili Kostabi: Oli va
jadus kutsuda tööle üks täis
kohaga uus õppejõud ja kaks 
tunnitasuga töötavat inimest. 
Oma õppejõudude koormust 
ei saa reguleerida, kui nt 
teatud ainet loeb vaid üks 
spetsialist, see tähendab, et 
koormused on lõhki.

P r i i t  E e lm ä e
fü s io te raap ia  lektor, 
füsioteraapia programmijuhi kt

M e ie  õ p p e k a v a l oli lä v e n d i- 
ü le ta ja id  ko kku  ü le  kah e  
k o rra  en am  p la n e e ritu d  
k o o litu sv õ im su se s t n ing  
r iig ie e la rv e lis e  õ p p e k o h a  
läv en d i ü le ta ja id  5 0 %  v õ rra  
e n am  riik lik u s t k o o litu s te l
lim u se st.

Füsioteraapia õppekaval on 
praktilise õppetöö, sh väikes
tes rühmades toimuva kliinili
se praktika osakaal suur. See
tõttu on õppetöö kvaliteedi 
tagamiseks vajalik üliõpilaste 
arvu jäämine koolitusvõimsu- 
se (35 inimest) raamesse.

Sel aastal tuli lävendi- 
ületajaid õppima enam kui 
kahe koolitusvõimsuse jagu ja 
selline eksperiment ei õigusta 
end. Õpperuumide nappusest 
tulime osaliselt välja tänu ühe 
suure auditooriumi leidmisele 
ülikooli pealt ning sellele, et 
teaduskonna õppejõud loevad 
oma aineid mitmes voorus, 
mis aga suurendab nende 
töökoormust. Probleeme võib 
ennustada 2007. a kevadse
mestriks, praktika korralda
mise ajaks.

Kui ületäituvus kordub 
ka järgmistel aastatel nii 
suures mahus, seab see ohtu 
ettevalmistuse järjepidevuse. 
Optimaalne on, et igal aastal 
asub õppima ja ettenähtud 
ajal lõpetab kindel arv üli
õpilasi, keda tööturg suudab 
vastu võtta.

V a r je  S o o t a k

L ä v e n d ip õ h is e  va s tu v õ tu g a  
s e o s e s  on te k k in u d  ka m uid  
p ro b le e m e .

F ilosoo fia tead u sk on n a  
dekaani prof Birute Klaasi, 
filosoofia osakonna koordi
naatori Ruth Jürjo jt sõnul te
kitas muret see, et tudengid ei 
pidanud oma õppima asumist 
kinnitama.

«Me ei teadnud veel eel
miselgi nädalal, kui palju 
üliõpilasi tegelikult õppima 
asus. Õppetöö planeerimisel 
on siiski hädavajalik enne se
mestri algust teada, kes õppi
ma tulevad. Siit ka segadused 
ruumidega,» selgitas dekaan 
Klaas.

Koordinaator Ruth Jürjo 
sõnul polnud seepärast au
gustis ega ole siiani teada 1. 
aasta tudengite täpset hulka 
ja nimekirja. «See selgub ehk 
septembri lõpuks. Alguses 
oodatud 109 sissesaanust, 
kelle järgi tegime tunniplaa
nid, ilmus õppetööle pisut 
üle 70.»

A n d o  P e h m e
raskejõustiku lektor, 
kehalise  kasvatuse ja  spordi 
p rogram m ijuh i kt

M e ie  õ p p e k a v a le  v a s tu 
v õ etu d  ü liõ p ila s te  a rv  (4 6 )  
v a s ta s  p ro g n o o s itu le .

Käesoleval aastal võimal
das ülikooli vastuvõtueeskiri 
astuda kehalise kasvatuse ja 
spordi õppekavale ka ainult 
riigieksami tulemustega, kui 
vastav lävend oli täidetud, 
ilma sisseastumiseksamit te
gematagi.

Kehaliste võimete eksami 
tulemus muutus oluliseks 
neile üliõpilaskandidaati- 
dele, kellel oli riigieksamite 
tulemusel punkte lävendist 
vähem.

Eelmisel kahel aastal oli 
kehaliste võimete eksami 
tulemusele kehtestatud mi
nimaalne tase (50% lävend), 
mis lubas üldse kandideerida.

Tänavu kehaliste võimete 
eksamil eraldi lävendit ei 
olnud ning ei olnud võimalik 
adekvaatselt hinnata kõigi 
üliõpilaskandidaatide kehalist 
võimekust.

See aga on riigieksamite 
kõrval samuti oluline kehalise 
kasvatuse ja spordi õppekava 
edukaks läbimiseks.

Vastuvõtu eeskirjades ilm
nenud probleemi lahendami
seks tuleb minu arvates muuta 
vastuvõtueksamite osakaalu 
ja võib olla ka lävendit.

Selle probleemiga tegele-

Inglise filoloogia õppe
tooli juhataja kt Leili Kostabi 
märkis, et inglise keel on 
ülikoolis ilmselt sedavõrd 
populaarne eriala, et loengu- 
tesse-seminaridesse saabub 
välisüliõpilasi kui ka arvukalt 
teistest teaduskondadest üli
õpilasi, kes on oma valikained 
või kõrvaleriala nende õppe
kavalt võtnud.

«Praegu on ülekoormus ka 
selle tõttu. Tegelikult on kõik 
meie esmakursuslased väga 
tublid ja kenad noored ini
mesed ning loodame nendega 
koostöös kõikide probleemi
dega hakkama saada,» ütles 
Kostabi.

Sotsiaalteaduskonna deka
naadi juhataja Merelle Zeiger 
märkis, et hoolimata sellest, 
et käesoleval aastal kulges 
vastuvõtt üldjoontes hästi, 
ilmneb nurinaid ja küsitavusi 
lävendipõhise vastuvõtu
süsteemi toimimise kohta. 
«Samas näitas katseaasta, 
et sotsiaalteaduskond saab 
lävendipõhise vastuvõtu
süsteemiga hakkama.»

Saksa filoloogia 1. kursuse tudengite sõnul on aeg-ajalt 
probleeme auditooriumide ületäituvusega ja loengus tuleb 
vahel istuda ka põrandal või trepil. a i j a  s a k o v a

Õppima asumist 
peaks tudeng kinnitama
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Rahvusvahelistumise võimalused
A ija  S a k o v a

J u b a  ü le  a a s ta  te g u ts e b  TÜ s  
v ä lis s u h e te  o s ak o n d  (V S O ), 
m id a  ju h a ta b  V irv e -A n n e li 
V ih m an . O s a k o n n a  k o o s 
s e isu  ku u lu b  h e tk e l se its e  
in im es t.

Välissuhete osakonna mis
sioon on kavandada ning viia 
ellu strateegiaid ja meetmeid, 
et muuta TÜ haridus- ja tea- 
duskeskkonna rahvusvaheli
semaks. Välissuhtlusega tegel
dakse ka kõikides üksustes ja 
kõikidel tasanditel.

Peamine välissuhete osa
konna ülesanne on osakonna 
juhataja Virve-Anneli Vihma
ni sõnul rahvusvahelistumise 
poliitika väljatöötamine: «See 
on eriti oluline ka seetõttu, 
et ülikool räägib kaasa riigi 
rahvusvahelistumise stratee
gia kujundamises». Vihman 
osalebki rektorite nõukogu 
esindajana selles töögrupis.

Uue töölõiguna tegeleb VSO 
rahvusvahelise turundusstra
teegia väljatöötamisega. Ala
tes juunist töötab osakonnas 
ka rahvusvahelise turunduse 
peaspetsialist Svetlana Vogel.

R a h v u s v a h e lin e  tu ru n d u s
Turundus on Vihmani sõnul 

palju laiem tegevus kui ainult 
olemasolevate õppekavade 
reklaamimine. «Turundus- 
tegevus peab olema stratee
giline ja läbimõeldud. Nii ei 
saa võõrkeelsete õppekavade 
arendamisel alati lähtuda 
ainult sellest, milline õppe
tool või instituut on huvitatud 
võõrkeelsete või ühisõppe- 
kavade arendamisest. Meie 
ülesanne on arendada võõr
keelset õpet, sealjuures aga 
tagada õppekavade kvaliteet 
ja jätkusuutlikkus. Seetõttu 
peame lähtuma turu- 
uuringutest ja reaalsest nõud
lusest,» selgitas Vihman.

Samas ei tohi tema sõnul 
aga unustada Eesti ja Tartu 
eripära. Nii näiteks on oluli
ne pakkuda välistudengitele 
balti õpingute programmi. 
Samuti on Vihmani sõnul 
üks väga perspektiivne eriala 
semiootika, millel oleks ka 
väljaspool Eestit turgu.

Semiootika osakonna juha
taja prof Peeter Toropi sõnul 
on huvi väljastpoolt tõepoo
lest suur. «Näiteks saime kutse 
Lapi Ülikoolilt minna 2006. a 
jaanuaris sinna suurema dele
gatsiooniga (4-5 õppejõudu) 
ning anda nädala jooksul

Pild il välissuhete osakonna töötajad (üleval vasakult): Sirje Üprus, Virve-Anneli Vihman, 
Karoliina Vilimaa, Kristel Pedassaar (all vasakul), Lea Kivi ja  Svetlana Vogel. P ildilt 
puudub Lauri Randveer. a i j a  s a k o v a

loengu- ja seminarivormis 
ettekujutus kogu meie õppe
kavast. Sellele võiks järgneda 
vastastikune kursuste vahetus 
eelkõige õppejõudude vahetu
se kaudu,» rääkis Torop. Käsil 
on teisigi koostööprojekte, 
kuid Toropi sõnul on ühis- 
õppega seotud ka mitmeid 
muid küsimusi.

Kindlasti tuleb tema sõnul 
ühisõppekavade kavandami
sel hoolikalt tundma õppida 
partnerülikooli õpetustaset. 
Veel märgib Torop õppejõu
dude palkade väiksust ning 
lisab, et iga uuendus tähendab 
töökoormuse suurendamist, 
kuid samal ajal endise tasuga 
leppimist.

Ü h is õ p p e k a v a d
Ingliskeelsete õppekavade 

arendamise kõrval on rahvus
vahelistumise juures oluline 
arendada ühisõppekavasid 
välismaiste ülikoolidega. 
Õppe- ja üliõpilasosakonna 
välisüliõpilastalituse peaspet
sialisti Ülle Tensingu sõnul 
võib ühisõppekava definee
rida kui kõrgkoolide poolt 
ühiselt väljatöötatud õppetöö 
korraldust või ka olemasole

vate õppekavade sulandamist 
üheks õppekavaks.

«Euroopa Komisjoni Eras
mus Munduse programmist 
saab toetust taotleda toimi
vatele õppekavadele. Esimese 
taotlusvooru tulemused näita
sid, et toetuse said need ühis
õppekavad, kus ülikoolideva
heline koostöö oli selgelt läbi
mõeldud ja pikemaajalisem 
kui taotlusvoorule eelnenud 
pool aastat,» kommenteeris 
Tensing.

TÜst sai Tensingu sõnul 
finantseeringu matemaatika- 
in form aatikateaduskonna 
krüptograafia õppetooli osa
lusega koostatud andmeturbe 
ühisõppekava.

Kõige olulisem on krüpto
graafia dots Jan Villemson 
sõnul eduka taotluse kirju
tamisel saada kokku tugev 
konsortsium.

«Ideaalis peaks osapoolte 
kompetentsus olema selgelt 
eristuv ning samas üksteist 
nõnda täiendav, et anda kogu 
valdkonda kattev konkurent
sivõimeline haridus. Meie 
andmeturbemagistrantuuri 
ühisõppekavas on TÜ kanda 
teoreetilised aluskursused

nagu kombinatoorika, krüpto
loogia jt. Teiste osapoolte juu
res toimuv õpe katab rohkem 
andmeturbe erinevaid prak
tilisi tahke nagu võrguturve, 
mobiilkommunikatsioon jne,» 
selgitas Villemson.

A k a d e e m ilis e d  k o n k u rs id
Julgustuseks teistele ühis

õppekavade loomist planeeri
jatele ütles Villemson: «Loo
mulikult on omamoodi julge 
väita, et Eestis tegutseb mingi 
ala Põhjamaade üks tugeva
maid teooriakoolkondi, kuid 
üllataval kombel just nõnda 
see on».

Samuti usub Villemson, et 
ka paljudes teistes valdkonda
des on TÜl anda oma unikaal
ne panus.

Rahvusvahelistumise stra
teegia järgi peab TÜ võtma 
strateegilise suuna akadee
miliste ametikohtade rah
vusvahelise konkursi korras 
täitmisele.

Samuti tuleb akadeemiliste 
ametikohtade täitmisel arves
tada välismaist akadeemilist 
kogemust.

Mitmel erialal on ameti
kohtade rahvusvaheliselt

R A H V U S V A H E L I S T U 
M I S E  T E G E V U S I

• T Ü s t v ä lis m a a le  lä in u te  
ta g a s ik u ts u m in e .

• R a h v u s v a h e lis te  k o n v e 
re n ts id e  k o rra ld a m is e  
to e tu s p õ h im õ te te  v ä lja s e l
g ita m in e .

• T e a d u s v a ld k o n d a d e  p u b -  
lik a ts io o n is a r ja d e  ra h 
v u s v a h e lis e k s  m u u tm is e  
v õ im a lu s te  s e lg ita m in e .

• V õ õ rk e e ls e te  a in e k u rs u s te  
o s a k a a lu  s u u re n d a m in e  
ig a s  m a g is tr iõ p p e k a v a s  12  
A P -n i (2 0 0 7 ) .

• Ü h is õ p p e k a v a  õ p p e tö ö -  ja  
k o rra ld u s te g e v u s i k a ja s ta 
va  le p in g u  v ä lja tö ö ta m in e .

• Õ IS i-p õ h is e  ü le k a n d m is -  
ta o tlu s te  s ü s te e m i v ä lja 
tö ö ta m in e , e t a rv e s ta d a  
v ä lis m a a l s o o r ita tu d  a in e id  
ja  a re n d a d a  TÜ  õ p p e a in e id .

• T Ü  in g lis k e e ls e te  tö ö 
p a k k u m is te  a v a ld a m in e  
E u ro o p a  te a d la s te  m o b iil-  
s u s p o rta a lis .

• K a n d id e e r im is n õ u e te s s e  
v ä lis m a is e  a k a d e e m ilis e  
k o g e m u s e  a rv e s ta m is e  
n õ u d e  lis a m in e .

väljakuulutamine uus. Sot
siaalteaduskond on dekaani 
prof Jaanus Harro sõnul vii
mase nelja aasta jooksul kõik 
professorikohad vakantseks 
kuulutanud rahvusvahelistes 
vastava valdkonna andme
baasides. «Praegu käimasole
va valimisprotseduuriga kok
ku on neid juhtumeid kuus,» 
lisas Harro.

Rahvusvahelise konkursiga 
valimised on Harro sõnul 
andnud kasulikke kogemusi, 
kuid seni mitte ühtegi uut 
professorit väljastpoolt Eestit. 
«Kindlasti on aga rahvusva
helised konkursid meie kan
didaatidele hästi mõjunud,» 
lisas Harro.

Nii Virve-Anneli Vihman 
kui ka prof Jaanus Harro 
möönavad, et rahvusvaheli
selt ei tuleks välja kuulutada 
tingimata kõiki ametikohti. 
Professorid on aga Harro 
sõnul ülikooli arenemise 
mootoriks ja neid oleks ka
sulik leida ka väljastpoolt. 
«Olen selle poolt, et minna 
üle individuaalse karjääri mu
delile. Aga näen selle kõige 
suuremat kitsaskohta ohus, et 
meil ei tule enam eriti palju 
avalikke professorite valimi
si,» rääkis Harro.

Õigusinstituudis 
esitleti uut kogumikku
T a i m i  V i l l e m s o o
õ ig u s in s t itu u d i d ire k to r i a b i

2 1 . s e p te m b r il e s it le t i õ ig u s 
in s titu u d is  u u t k o g u m ik k u  
« E s to n ia n  L a w  R e fo rm  a n d  
G lo b a l C h a lle n g e s :  E s s a y s  
C e le b ra t in g  th e  T e n th  A n n i-  
v e rs a r y  o f th e  In s titu te  o f  
L a w , U n iv e rs ity  o f T a rtu » .

Kogumik valmis instituudi 
õppejõudude ühistööna, sisal
dades põhjalikke õigusteadus- 
likke artikleid professoritelt 
Heiki Lindperelt, Heiki Pisu
keselt, Talis Bachmannilt ja 
teistelt. Toimetaja on rahvus
vahelise õiguse lektor dokto
rant Rene Värk.

Teos koostati õigusinstituu
di 10. tegevusaasta täitumise 
puhul 2004. aastal. Artiklid 
on tagasivaade tehtud tööle.

TÜ õigusinstituut loodi 10 
aastat tagasi eraülikoolina

Estonian Law Reform 
and Global Challenges
Essays Celebrating the Tenth Anniversary 
of the Institute of Law, Univ ersity o f Tartu

alustanud õigusinstituudi 
baasil. Integreerumine TÜga 
on parandanud akadeemilise 
õigushariduse kvaliteeti tänu 
Tallinna ja Tartu teaduspo
tentsiaali ühendamisele.

Praegu on päevakorras sisu
line integreerumine TÜ õigus
teaduskonnaga.

Mida kujutab en
dast andm eturbe  
ühisõppekava?

V a s ta b  k rü p -  
t o g r a a f i a  
v a n e m te a d u r  
P e e te r  L au d .

Õppekava nimi on «Nord- 
SecMob -  Master’s program
me in Security and Mobile 
Computing». Selles osalevad 
Helsingi Tehnoloogiaülikool 
(TKK), kes on ka programmi 
koordinaator, Stockholmi Ku
ninglik Tehnoloogiainstituut 
(KTH), Taani Tehnikaülikool 
(DTU), Norra Teadus- ja Teh
noloogiaülikool (NTNU) ja 
Tartu Ülikool.

Esimesed üliõpilased
võetakse vastu 2006. aasta 
sügisel. Plaanis on vastu 
võtta 45-60 üliõpilast aastas. 
Õppekava koosneb kolmest 
semestrist õpingutest ja 
ühest magistritöö kirjutami-

U T  K U S I B

se semestrist. Kolm õpingu- 
semestrit tuleb veeta kahes 
ülikoolis. Magistrikraadi saab 
üliõpilane lõpuks mõlemast 
ülikoolist.

Koduülikooliks, kus veede
takse esimene semester, võib 
olla kas TKK, KTH või NTNU. 
Seega on esimesi programmi 
raames õppivaid tudengeid 
reaalselt Tartusse oodata
2007. a sügisel.

Kuidas luua ühis
õppekava?

V astab  vä lis - 
ü l i õ p i l a s -  
ta litu s e  p e a 
s p e t s i a l i s t  
Ü lle  Tensing .

Ühisõppekava eeldab ühi
seid eesmärke ja väärtusi 
ning selgelt määratletud vas
tutust partnerülikoolide va
hel.

Ühiselt peavad välja töö
tatud olema sisseastumis- ja

lõpetamistingimused.
Iga osalev partner vastutab 

oma ülikoolis läbiviidava õppe- 
ja teadustöö kvaliteedi eest.

Euroopa Komisjoni Erasmus 
Munduse (EM) programmi 
üks eesmärk on muuta Eu
roopa kõrgharidus magistrita- 
seme ühisõppekavade kaudu 
maailmas nähtavamaks. EM 
ühisõppekavadele eraldatak
se aastas 15 000 eurot ning 
stipendiumiraha kolmandate 
riikide üliõpilastele.

Ühisõppekava läbiviimisel 
on oluline, et üliõpilased on 
mobiilsed. Õppetöö peab toi
muma vähemalt kahe eri riigi 
ülikoolis ja õppekava täitmi
ne ühes riigis ei tohi olla alla 
30% õppekava kogumahust.

EM programmile saab ühis
õppekavade taotlusi esitada 
kord aastas. 2007/2008. õa 
üliõpilasi vastuvõtvatele 
ühisõppekavadele saab toe
tust taotleda 2006. a mais. 
Taotluse esitab koordineeriv 
ülikool.

U U D I S E D

Näitus m õisa
arhitektuurist
29. septembril kell 11 ava
takse TÜ ajaloo muuseumi 
valges saalis näitus «Kaotatud 
paradiis».

Ajaloo muuseumi projekti
juhi Urmet Paloveeri sõnul 
kirjeldab EPMÜ maastikuar
hitektuuri osakonna ja Eesti 
Maastikuarhitektide Liidu 
maastikuarhitektide koosta
tud näitus Tartumaa mõisa- 
maastikku ajas ja ruumis.

«Kõigi tänase Tartumaa 
piirides asunud 54 rüütli- 
mõisa kohta on välja pandud 
EPMÜ maastikuarhitektuuri 
üliõpilaste poolt koostatud 
värvilised plaanid. Igat mõi
sat on kirjeldatud ajahetkel
20. ja 21. saj algul.» Plaanide 
ning fotode abil saab jälgida 
muutusi, mis on toimunud 
mõisaansamblites saja aasta 
jooksul.

Üliõpilase 
kunstinäitused
Usuteaduskonna üliõpilane 
Maryo Šljaiteris avas 20. sep
tembril kaks näitust.

Elva huviala- ja kultuurikes
kuses Sinilind avati Leonardo 
da Vincile pühendatud 
kollaažide näitus «Leonardo».

Kuivatatud palmilehtedest 
ja dekoratiivsetest maalidest 
koosnevat näitust «S.K.E. -  
SiseKujundusElement» saab 
vaadata T Sisustus E-Kauba- 
maja palmisaalis.

Näitused jäävad avatuks 
vähemalt kuuks ajaks.

Raamatupoes  
tuleb lastehom m ik
24. septembril kell 11 algab 
ülikooli raamatupoes laste
hommik.

Raamatupoe direktori 
Lilian Mutso sõnul loetakse 
Edgar Valteri raamatuid ja 
rännatakse koos looduse sala
pärasesse maailma.

Kõik lapsed on oodatud!
Info: tel 744 1102, www. 

ut.ee/raamatupood.

VII Kekkose 
sügismatk Käärikul
Homme kell 12 algab Käärikul 
traditsiooniline Kekkose sügis
matk.

MTÜ Klubi Kekkose Rada 
juhatuse liikme Rassel Illaku 
sõnul koosneb üritus kepi- 
kõnnimatkast ja sügisjook
sust. «Jooks toimub sel aastal 
esmakordselt, et mitmeke
sistada üritust ning pakkuda 
võimalust ka aktiivsemaks 
raja läbimiseks.»

Sügismatk on osa klubi 
poolt korraldatavast Kekkose 
kolmiküritusest. Peale sügis- 
matka toimub talvel suusasõit 
ning suvel suvejooks.

Info: www.kekkoserada. 
ee.

Botaanikaaeda  
istutati balsamnulg
21. septembril istutasid botaa
nikaaed ja Tartu Loodusmaja 
koos Kivilinna Gümnaasiumi 
ja Kesklinna Kooli õpilastega 
puid. See toimus ülemaailmse 
puude istutamise projekti ENO 
programmi raames.

Kivilinna Gümnaasiumi 
juurde istutati üks pärnapuu 
ja botaanikaaia Minnesota 
sallu balsamnulg.

Ülemaailmne e-kool ENO 
(Environment Online) on 
keskkonnateadlikkuse ja 
säästva arengu programm, 
kus tegeldakse ülemaailmselt 
loodusharidusprojektidega.

http://www.kekkoserada
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Emeriitdotsent 
Lev Vassiljev 85
22. septembril tähistab oma 
juubelit Eesti kartograafia 
järjepidevuse kandja, palju
dele kunagistele üliõpilastele 
omamoodi pater geographiae 
olnud Lev Vassiljev.

Pärast Haapsalu Ühisgüm
naasiumi lõpetamist 1938 
astus ta TÜ põllumajandus
teaduskonna metsaosakonda, 
kus juba üliõpilasena töötas 
ka abijõuna geodeesia alal. 
Pärast lõpetamist (1943 cum 
laude) siduski ta end geodee
sia õpetamisega.

1958 sai ta tehnikateaduste 
kandidaadi kraadi, aasta hil
jem dotsendi kutse. Aastani 
1993 oli tema õlgadel kogu 
geodeetilis-kartograafiliste ai
nete tsükli õpetamine.

Kuna kartograafia oli nõu
kogude aastatel kammitsetud 
rangete salastuspiirangutega, 
sai just rakenduslik õppe
praktika üheks geograafide 
koolituse nurgakiviks.

Vähem tähtis polnud seejuu
res Lev Vassiljevi kui pedagoo
gi isiksus, tema heatahtlikkus 
ja korrektsus, tehnikateadlase- 
le omane täpne sõnakasutus, 
pikitud heatahtliku ja tabava 
huumoriga. Paljude aastate 
vältel oli ta geograafiaosakon- 
na konkurentsitult populaar
seim õppejõud, kes veel üsna 
kõrgeski eas lõi kaasa tudengi
te suusamängudel ning andis 
pidudel peotantsu eeskuju.

Lev Vassiljevi trükis ilmu
nud tööde loetelu paistab 
silma mitmekesisuse poolest.

Kolleegide laiemas ringis 
äratasid suuremat tähelepanu 
ettevõtte atlase koostamise 
metoodika ja selle praktilise 
rakendamise kümned näited. 
1970. aastate lõpul ilmunud 
kooliatlaste toimetajatöö 
tähendas donkihhotlikku 
võitlust NSVL Kartograafia 
Peavalitsuse tuuleveskitega.

Fotograafiahuvi leidis väl
jenduse kaastöödes Saksa DV 
fotoajakirjadele. 1987 tunnus
tati Lev Vassiljevit Baeri me
daliga.

Juubilar on ka pärast emeri- 
teerumist olnud oodatud 
külaline geograafia instituudi 
seminaridel ja dissertatsiooni
de kaitsmistel, tundnud elavat 
huvi uue, vormilt arvutipõhi- 
se, aga sisult igivana karto
graafia vastu.

Õ n n itlu s te  ja  p a r im a te  
s o o v id e g a  k o lle e g id  

g e o g ra a f ia  in s titu u d is t

Emeriitprofessor 
Ann Marksoo 75
20. septembril tähistas geo
graafia instituudi emeriitprof 
Ann Marksoo 75. juubelit. 
Ann Marksoo panus Eesti geo
graafia arengusse on olnud 
väga oluline.

Ta pani aluse süstemaatilis- 
tele rände- ja asustusuuringu- 
tele Eestis. Kui Nõukogude aja 
rände- ja asustusuuringutes 
oli tuntav ideoloogiline vaate
nurk, siis ideoloogiseerituse 
vastukaaluks toetusid Ann 
Marksoo uuringud sõltuma
tule süsteemiteooriale. Nii 
moodustavad Marksoo rände- 
ja asustusealased uurimused 
väärtusliku osa nõukogude
aegse Eesti inimgeograafia 
teaduspärandist.

Ann Marksoo juhenda
misel on valminud üle 60 
diplomitöö ja loengukursuse. 
Välipraktika kaudu on Ann 
Marksoo mõjutanud enamik

ku tänastest geograafiavilist- 
lastest Eestis, rõhutades teoo- 
riaküsimuste olulisust ning 
uurimisandmestiku hoolika 
kogumise ja läbitöötamise va
jalikkust.

S ü d a m lik u d  õ n n itlu s e d  
k o lle e g id e lt  ja  õ p ila s te lt!

7 0
Õ N N I T L E M E

september
Eduard Tamm, erakorraline 
vanemteadur -  26. september

5 0
Tiia Tulviste, professor -  23. 
september
Krista Liiv, sekretär -  27. 
september

4 5
Elle Vaimann, assistent -  24. 
september
Toomas Kink, õpetajate 
seminari direktori kt -  25.

4 0
Tiina Kahre, teadur -  27. 
september
Ain Riistan, lektor -  28. 
september

2 5
Elo-Hanna Seljamaa, referent -
26. september 
Ele Vahtmäe, insener -  27. 
september
Mario Plaas, laborijuhataja -  
29. september
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TÜ teaduskondades 
ja  raam atukogus 

26. ja  27. septembril

U s u te a d u s k o n n a s

26. sept kl 9-10.45 ph aud 307 prof Friedrich Schweitzer 
«Lapse õigus oma usule -  kas väljakutse hariduse erapoole
tusele?» (ingl k).

Õ ig u s te a d u s k o n n a s
27. sept kl 10.15-12 Iuridicumi aud 101 prof Reiner Schulze 
«Tarbijaõigus ja Euroopa lepinguõigus» (sks k, tõlge eesti 
keelde).

A rs tite a d u s k o n n a s
27. sept kl 16 L. Puusepa 8, A. Linkbergi aud prof Dietrich 
von Engelhardt «Meditsiin humanitaarteadustes -  printsiibid 
ja väärtused» (ingl k).

F ilo s o o fia te a d u s k o n n a s
26. sept kl 10-12 Lossi 3 aud 427 prof Gabriele Rippl «Inglise 
kiijandus ja tema Teine -  intermediaalsuse poeetikast» (ingl k); 
kl 14.15-15.45 Näituse 2 aud 207 prof Annelore Engel «Kuld
vasika kummardamine -  saksa kirjaniku R. Strazi Odessa ro
maan ja sakslased I. Ilfi ja J. Petrovi dialoogias» (vene k).

B io lo o g ia -g e o g ra a fia te a d u s k o n n a s
27. sept kl 10 Vanemuise 46, H. Bekkeri aud (246) prof Jan 
Harff «Muutlik rannajoon -  kliima ja geoloogiliste protsesside 
vahelise võitluse tulemus»;
kl 14 samas aud «Setted kui keskkonna muutlikkuse peegel
dajad».

F ü ü s ik a -k e e m ia te a d u s k o n n a s
27. sept kl 14.15 keemiah aud 430 doktorant Miriam 
Rosenbaum «Mikroobse päikesepatarei rakendamine vesi
niku fotobioloogiliseks tootmiseks ja otseseks elektrivoolu 
genereerimiseks» (ingl k);
kl 14.45 samas prof Fritz Scholz «Liposoomide adhesioon ja 
jaotumine elavhõbe-elektroodil» (ingl k).

H a rid u s te a d u s k o n n a s
27. sept kl 10-12 Ülikooli 16 aud 102 dr Joachim Domnick 
«Haridusvõimaluste ebavõrdsus -  igavene probleem Saksa 
hariduses» (ingl k);
kl 14—16 Lossi 3 aud 222 «Hariduse kvaliteedi aspekte -  mida 
tähendab hea kool?» (ingl k).

K e h a k u ltu u rite a d u s k o n n a s
27. sept kl 10.15-11.15 Jakobi 5 aud 302 prof Dirk Steinbach 
«Sport Euroopa Liidus» (ingl k);
kl 14.15-15.15 samas «Ekstreemsport kui trend» (ingl k). 

M a ja n d u s te a d u s k o n n a s
27. sept kl 10.15 Oeconomicumi aud B306 prof Johannes 

Bröcker «Euroopa integratsioon ja ruumilis-regionaalne 
areng» (ingl k);
kl 14.15 Oeconomicumi aud B207 prof Klaus Lüder «Finants
juhtimise ja -vastutuse areng avalikus sektoris» (ingl k).

M a te m a a tik a -in fo rm a a tik a te a d u s k o n n a s
27. sept kl 10.15 J. Liivi 2 aud 111 prof Jürgen Ebert «Tark
vara rekonstrueerimine -  vana tarkvara käitlus» (ingl k); 
kl 14.15 J. Liivi 2 aud 122 «Graafitehnoloogia tarkvarateh
nikas» (ingl k);
kl 10.15-11.45 J. Liivi 2 aud 122 prof Peter Junghanns 
«Ortogonaalsed polünoomid reaalsirgel ja komplekstasandil» 
(ingl k);
kl 14.15-15.45 J. Liivi 2 aud 404 «Kaasaegne lähenemine 
operaatorvõrrandite numbrilisele lahendamisele» (ingl k).

S o ts ia a lte a d u s k o n n a s
27. sept kl 10 Tiigi 78 aud 332 prof Inga D. Neumann «Kesk
kond ja geenid kujundamas stressiga toimetulekuviise täis
kasvanueas» (ingl k);
kl 14 Biomeedikumi aud 1006 «Emaarmastus, äng ja agres
siivsus -  millistest ajuosadest?» (ingl k); 
kl 10.15-12 Tiigi 78 aud 311 prof Karl Clausberg «Aja mikro
skoop» (ingl k);
kl 14.15-16 Tiigi 78 aud 126 «Pärand versus võim» (ingl k). 

R a a m a tu k o g u s
27. sept kl 11 TÜ Raamatukogu (W. Struve 1) suures kon
verentsisaalis Kathrin Paasch «Moodne teadusraamatukogu, 
kantud 18. sajandi vaimust» (sks k, tõlge eesti keelde).

T Ü  m u u s e u m id e s
27. sept kl 10 TÜ nõukogu saalis (ph ruum 204) prof Jochen 
Brüning «Kollektsioonid ja kogumine» (ingl k); 
kl 14 TÜ nõukogu saalis (ph ruum 204) «Theatrum naturae 
et artis. Humboldti keskuse kontseptsioon» (ingl k).

T U L E  L A U L M A  Ü L I K O O L I  N A I S K O O R I !

TÜ Akadeemiline Naiskoor ootab oma ridadesse laulmiskoge- 
musega tüdrukuid. Vastuvõtukatsed toimuvad veel 27. sept kl
17 peahoone aud 232. Ette valmistada üks laul vabal valikul.

Info: Piret Sütt, tel 520 1827.

Sampo Pank toetab 
noori arst-õppejõude
U ile  K o p p e l
Tartu Kultuurkapitali ju h a ta ja

19. s e p te m b ril k irju tas id  
S a m p o  P an g a  L õ u n a -E e s ti 
re g io o n i d ire k to r  A n d ru s  
S o o d la  ja  Tartu  K u ltu u rk a p i
ta li ju h a ta ja  Ü lle  K o p p e l a lla  
u u e  s tip e n d iu m i s ta tu u d ile .

Tartu Kultuurkapitali juur
de loodi Sampo Panga stipen- 
diumifond arst-õppejõudude 
toetuseks.

Sampo Panga Lõuna-Eesti 
regiooni juhi Andrus Soodla 
sõnul on stipendium suunatud 
TÜ Kliinikumis tegutsevatele 
arst-õppejõududele. «Sampo 
tahab anda omapoolse pa
nuse, et võimekad inimesed 
leiaksid lisamotivatsiooni rea
liseerida oma potentsiaal just 
Tartus,» ütles Soodla.

Stipendium on suunatud 
kuni 40-aastastele silmapaist
vate õppe-, teadus- ja ravitöö 
tulemustega arst-õppejõudu
dele.

Ühe stipendiumi suurus 
on 25 000 krooni ning seda 
antakse välja kaks korda 
aastas kolme aasta jooksul. 
Kokku toetatakse kliinilise 
õppesuuna jätkamist 150 000 
krooniga.

Raha taotlemise eelduseks 
on kutse mõnele kõrgetase
melisele rahvusvahelisele 
konverentsile, kus väljavali
tud isik saab oma teadustöö 
tulemusi rahvusvaheliselt tut
vustada. Esimest korda ootab 
Tartu Kultuurkapital taotlusi 
käesoleva aasta 31. oktoob
riks. Teine taotluse esitamise 
tähtaeg on 30. märts 2006.

P R O F E S S O R I T E  K L U B I S

29. septembril kell 18 on TÜ kohviku esimesel korrusel pro
fessorite klubi hooaja avaüritus. Mõtteid vahetatakse Kalevi 
Wiiki raamatu «Eestlaste juured» üle. Oma kommentaare on 
nõustunud jagama professorid Valter Lang ja Ago Künnap.

D O T S  L E V  V A S S I L J E V  8 5  J A  
E M E R I I T P R O F  A N N  M A R K S O O  7 5

26. septembril kl 16.15 tähistatakse geograafia instituudis 
Vanemuise 46-327 dots Lev Vassiljevi 85 ja emeriitprof Ann 
Marksoo 75 juubelit.

Kavas:
Dots Lev Vassiljev -  «Maailma atlase avaldamisest», 
prof Ann Marksoo -  «Keskusasulad ajas ja ruumis», 
vanemteadur Tiit Tammaru -  «Asustus ja ränne Eestis».

Sõnavõtud ja õnnitlused.

T U L E  V I L I S T L A S N A I S K O O R I !

TÜ Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoor võtab vastu uusi 
lauluhuvilisi 26. ja 28. sept kl 18 peahoone aud 232.
Koori juhatab naiskooride võistulaulmise A-kategooria parim 
dirigent Vaike Uibopuu.
Lauluaasta kavas on huvitavad esinemised Tartus ja mujal.

Info: Tuuli Ruus, tel 737 5325, tuuli.ruus@ut.ee, Heivi 
Pullerits, tel 746 1900, heivi.pullerits@katarina.ee.

KAI TSMI SED ■ LOENGUD
2 6 . sep tem bril kl 16.15 ka itseb  
so ts io lo o g ia  ja  so ts iaalpo liitika  
o s ako n n as  Tiigi 78 -1 2 5  Kristina 
Randver m agis tritö öd  « In fo 
üh iskon na d ig itaa ln e  lõhe: se lle  
p õ h jused  ja  m õju so ts iaa lse le  
k a as a tu s e le  v a n em as  eas». 
J u h e n d a ja  Tarm o S tren ze , MA. 
O p o n e n t A ndu  R äm m er, MA.
28. septem bril kl 15 kaitseb m a
jandusteaduskonnas N arva nt 
4 -B 2 02  Keith Trumm om a m agist
ritööd «Dividendipoliitika Eesti et
tevõtetes ja  seda m õjutavad teg u 
rid». Juhendaja  lektor Priit Sander. 
O ponendid  prof Toom as H aldm a, 
m aj-knd ja  Kaur Andresson, MA, 
m ajandusteadus.

KURSUSED
K unstide o s ako n n a  v a b a a in e  
kursus «Ajalooline esitusprak- 
tika» (FLK U  0 2 .0 2 1 ) reedeti 
kl 12.15 Lai 34 , au d  72  p a ku b  
võ im alust Tartu  van am u u s ika  
festivali (to im ub  a la tes  aa s ta s t 
1 9 96 ) valitud ko n tsertid e  v id e o 
sa lvestuste  kaudu sü ve n e d a  
ee lk lass ika lise  m u u s ik ag a  s e o n 
du vatesse  kü sim ustesse .
23 . sep tem bril kl 12.15 v a a d a 
ta k s e  v id eo sa lves tu st 29 . juunil
2 0 0 4  K adrioru lossis to im u n u d  
kontserd ist, kus v a n a k re e k a  
in s tru m en taa l- (au los, flööd id , 
barb itos jt) ja  vo k a a lm u u s i
kat es itas  an sam b e l C o n rad  
S te in m an n i juhtim isel (Šve its). 
Ü leü lekoo liline  d o k to riõ p p e  va lik
a ine  «Bioeetika» (A R T H .0 2 .0 6 3 ,
2 A P) to im ub  a la tes  5. o k 
too b ris t ko lm apäev iti kl 1 6 -1 8  
B io m eed iku m i ruum is 4 0 5 4 . 
Info: a n d re s .s o o s a a r@ u t.e e .

23 . sep tem bril kl 12.15 to im ub  
avaliku h a ld u se  os ako n n as  Tiigi 
7 8 -2 3 6  so ts iaalm in isteerium i 
kantsleri M a a rja  M ä n d m a a  avalik  
loeng  kursuse «Eesti avalik hal
dus» raam es . O o d atu d  on kõik  
huvilised!
28. septem bril kl 16.15 Lossi 3- 
4 0 6  ÕESi ettekandekoosoleku  
päevakorras Jaak Valge «Rahvas- 
tikuarengu seaduspärasused ja 
demokraatia võimalused».

KULALI SOHTUD
Korp! Vironia ku tsub a k a d e e 
m iliselt o rg a n is e e ru m a ta  m e e s 
tu d e n g e id  o m a  kü la lisõh tu le  27. 
septem bril kl 20 , Lai 30 . Riietus: 
ülikond.
Korp! Rotalia ku tsub o m a  
kü la lisõhtu le  ak ad e e m ilis e lt or
g a n is e e ru m a ta  m e es tu d e n g e id
29 . sep tem b ril. Õ htu to im u b  a ja 
loolises ko n ven d ih o o n es  T ä h e  3  
kl 20 . R iietus: ü likond.

SPORT
2 2 .-2 4 . se p tem b rin i to im u b  TÜ  
S p o rd ih o o n es  U ju la 4  Tartu  
sügisturniir korvpallis .
23 . sep t kl 1 6 .3 0  m äng ivad  
Livu A lus L ie p a ja  ja  N evezis  
K edain ia i, kl 19 T Ü /R o c k  ja  K TP  
B asket Kotka.
24. sep t kl 10 kohtuvad  N evezis  
K edain ia i ja  K TP B asket K otka  
ning kl 12 T Ü /R o c k  ja  Livu Alus  
L iepaja .

KONTSERT

TÜ AULAS
24. se p t kl 17 A lberts lund i s e g a 
koori ko n tsert (Taan i).

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:tuuli.ruus@ut.ee
mailto:heivi.pullerits@katarina.ee
mailto:andres.soosaar@ut.ee
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Magistriõpe andis teadmisi ja tuge

Urmas Sukles alustas äritegevust katseeksitusmeetodil.
PM/SCANPiX

See oli väga meeldiv ja  kasulik ajajärk 
minu elus ning soovitan teistelegi, kui 
vähegi võimalik, jätkata magistriõppega.

U r m a s  S u k le s
OÜ Delegatsioon,
AS Heal juhatuse esimees

Kui m ul pa lu ti k ir ju ta d a  om a  
õ p in g u te s t ä r iju h tim is e  m a 
g is tr iõ p p e s , s iis  ei m õ e ln u d  
m a k au a , s e s t p o s itiiv s e t k o 
g e m u s t on m e e ld iv  te is te g a  
ja g a d a .

Mõte uuesti kuldses kesk
eas ülikooli tulla tuli mitmel 
põhjusel. Olin selleks ajaks 
olnud üheksa aastat Haap
salu linnapea ning kavatsesin 
veel jätkata. Õppimine tõotas 
meeldivat vaheldust rutiinses
se poliitikuellu.

Kui mõne aja pärast selgus, 
et valijad mind enam ei taha, 
siis olid õpingud heaks abi
meheks ärimaailma suundu
misel.

Olin küll tegelenud äriga 
juba pikka aega, kuid seda 
linnapeaameti kõrvalt. Taas
tasime koos sõpradega Haap
salus kuurortravi, kusjuures 
äritegevuse aluseks oli prak
tiline katseeksitusmeetod, 
mitte teoreetiline pagas.

S o b ilik  õ p p e g ra a f ik
Taasiseseisvunud Eestis oli 

selline meetod laialt levinud 
ning paljudele saanud ka 
saatuslikuks. Meil õnnestus 
ellu jääda ning rajada praegu
seks üle 120 miljoni kroonise 
aastakäibega tervisekeskuste 
võrk. Seega oli viimane aeg 
õppida, kuidas see äri ja äri
juhtimine ikka tegelikult käib. 
Üks suur ajend oli ka abikaasa 
ärijuhtimise õpingud EBSis, 
mis näitasid, et magistri
õppest on suur kasu.

Tartu valiku poolt oli väga 
sobilik õppegraafik -  üks 
nädalalõpp kuus. See ei olnud

koormav ning lubas oma aega 
hästi planeerida. Samuti oli 
meeldiv tagasi tulla oma ars- 
tiõpingute linna.

Õppeprotsess iseenesest

oli huvitav ja kasulik. Alles 
hiljuti otsisin välja prof Maaja 
Vadi konspekti ning kasutasin 
seda tähtsate läbirääkimiste 
ettevalmistamisel. Vajalikud

olid kõik õppeained, sest kui 
sa leiad loengust kasvõi ühe 
hea mõtte, mida ise saad edasi 
arendada, võib loengu kuula
mise lugeda kordaläinuks.

V a ja lik u d  te a d m is e d
Mulle kui turismiga tege

levale ärimehele pakkusid 
eeskätt suurt huvi turunduse 
ja personaliga seotud küsimu
sed. Vajalikud ja huvitavad 
olid ettevõtte finants-majan- 
duslikku seisundit ja tegevust 
käsitlevad loengud, sest bilan
si lugemisoskuse täiustamine 
tuleb igapäevatöös ainult 
kasuks.

Tegelen oma ettevõtete 
strateegiate väljatöötamisega 
ning palju informatsiooni sain 
strateegilise juhtimise loen
gutest. Kokkuvõtlikult öeldes 
kriitikaks põhjust pole, kuigi 
olid mõned loengud, mille 
otstarbekuse üle me kursu
sekaaslastega kahtlesime. 
Enamik õppejõude oli igati 
tasemel ning äri ja ärijuhti
mise olemus said mulle küll 
selgemaks.

Tahaksin esile tõsta oma 
magistritöö juhendajat dots 
Anu Reiljani, kes suutis mi
nusuguse suhteliselt laisa 
inimese juhendada töö eduka 
kaitsmiseni.

Õppeprotsessi koormus oli 
igati talutav ning ei seganud 
põhitööd. Ka kodused üles
anded suutsin ära teha. Esma
kordselt tekkisid raskused, kui 
magistrieksamid juba tehtud

ning magistritöö kirjutamise 
lõpptähtaeg hakkas lähe
nema. Siis jooksis mul küll 
juhe kokku ning loobusin töö 
esitamisest. Ei aidanud siin 
juhendaja ponnistused ega 
kursusekaaslaste eeskuju -  
sein oli lihtsalt ees!

Aasta pärast tulin töö kir
jutamise juurde tagasi ning 
siis õnnestus mul see tõeliselt 
pingutust nõudev toiming 
lõpetada.

Meid alustas 70 ning täna
seks on oma magistritöö kaits
nud ainult 21. Nii et tegelikult 
pole magistrikraadi saamine 
üldse kerge toiming.

K a s u lik u d  tu tv u s e d
Üks väga tähtis aspekt 

nende õpingute juures on tut
vusringkonna oluline laiene
mine. Sain kursusekaaslaseks 
paljude Eesti ärielus olulise 
positsiooniga inimestega ning 
see sotsiaalne pagas on vaa
ta et tähtsamgi kui teooria. 
Meil oli väga tore ja lõbus 
kursus ning õppetöövälisel 
ajal külastasime aktiivselt 
Tartu vaatamisväärsusi ning 
tegime väljasõite Eesti loodus
kaunitesse kohtadesse. Õppe- 
periood oleks võinud olla veel 
pikem, sest oleme jätkanud 
järgnevatel aastatel iseseisva
te õppekogunemistega.

See oli igatahes väga meel
div ja kasulik ajajärk minu 
elus ning soovitan teistelegi, 
kui vähegi võimalik, jätkata 
magistriõppega.

Avatud ülikool ja tööandjad on eelkõige partnerid
T Ö Ö A N D J A D  K O O S T Ö Ö P A R T N E R I N A

• P raktiku te  kaasam in e  õ p p e tö ö ss e
• O tsen e  s ide tö ö an d ja te lt
• P raktiku tes t m ag is trand id
• Tööan d ja te  es in d a jad  p ro gram m inõu kogu s

Baltex2000 ASi juhatuse esimees Meelis Virkebau kuulub 
strateegilise juhtimise programminõukogusse tööandjate 
esindajana. a n d r e s  t e n n u s

T o o m a s  
H a ld m a
prof, stratee
gilise juhti
mise prog
rammijuht

T e is t a a s ta t p a k u b  TÜ  m a 
ja n d u s te a d u s k o n d  v õ im a 
lu st o m a n d a d a  k a u g õ p p e s  
m a g is tr ik ra a d  s tra te e g ilis e  
ju h tim is e  e ria la l.

Sihtgrupiks on ennekõike 
ettevõtete ja organisatsiooni
de kõrgharidusega tippjuhid.

Programmi eesmärk on 
akadeemilise majandusha
riduse sidumine ettevõtete 
praktiliste probleemidega 
ja nendele teoreetilis-prak- 
tilistes aspektides lähtuvalt 
alternatiivsete lahendussuun- 
dade leidmine. Kas ja kuidas 
arvestada programmi kujun
damisel ja teostamisel aga 
tööandjate soovidega?

P ro g ra m m  p ra k tik u te le
Kuna programm on suuna

tud kogemustega praktikule, 
siis tuli meil juba programmi 
koostamisel lähtuda ka töö
andja kui praktiku vaatevink
list. Programmi kontseptsioon 
kujunes enam kui kümne Eu
roopa juhtiva majanduskõrg
kooli analoogsete program
mide analüüsi tulemusena.

Seejärel testisime programmi 
Eesti praktikute kogemustel. 
Saime väga olulist tagasi
sidet Eesti Tööandjate Kesk
liidu tolleaegselt juhilt Meelis 
Virkebault ja mitme ettevõtte 
juhatuste liikmetelt.

Enamiku ainete õpetami
sel kaasame lektoritena ka 
praktikuid. Nemad esindavad 
olulisel määral tööandjate 
nägemust ja seda on väga 
vajalik teada nii magistranti
del kui ka meie akadeemilise 
poole esindajatel. On iseene
sest mõistetav, et meie aineid 
kureerivad õppejõud osalevad 
ka praktikute ja välisõppejõu
dude poolt läbiviidavates dis
kussioonides ja seminarides. 
Ikka vastastikuse kogemuse ja 
paremate teoreetilis-praktilis- 
te seoste väljatoomise nimel.

Tööandjaid esindavad suurelt 
jaolt ka osalevad magistrandid 
ise. Nendelt saame esmase ta
gasiside majandusteaduskonna 
avatud ülikoolis juba ammu 
traditsiooniks kujunenud 
õppejõudude hindamislehtede

alusel. Veelgi mõtteid arenda
vamad on perioodiliselt toi
muvad infotunnid õppijatega, 
kus peale jooksvate küsimuste 
arutatakse ka programmi üles
ehitust ja korraldust. Need 
arutelud on pakkunud huvi 
mõlemale poolele ja oleme 
vaid tänulikud magistrantidele 
nende arendavate mõtete ja 
avatuse eest.

D is k u s s io o n  tö ö a n d ja te g a
Kevadel, pärast semestri 

lõppu sai kokku programmi
nõukogu. Sellesse kuulub 
tööandjate esindajana teks
tiilivabriku Baltex2000 juht 
Meelis Virkebau. Magistrante 
esindab nõukogus Peeter 
Mehisto ja akadeemilist poolt 
moodulite koordinaatorid prof 
Maaja Vadi, prof Jüri Sepp ja 
siinkirjutaja. Mitmetunnises 
elavas diskussioonis saime 
tuge tehtule ja mõtteid edasi
arenduseks. Kuna program
mis osalejate arv on piiratud 
(alustasime eelmisel sügisel
16 õppuriga) ja programmi

läbiviimine teatud mõttes 
rätsepatööna vaadeldav, kuid 
samas piiratud ühe nädala
vahetusega kuus, siis saame 
nendes tingimustes head ette
panekud jagada kaheks. Ühed 
on jooksvalt programmis 
teostatavad, teised nõuavad 
programmi kui terviku aren
damist. Mõlemad on meile 
olulised, sest näitavad prog
rammi võimalikke arengu
suundi nii operatiivses kui ka 
strateegilises plaanis. Kus siis 
veel strateegilise arengu üle 
mõtiskleda kui mitte stratee

gilise juhtimise magistriprog- 
rammi raames.

Seetõttu vaatleme töö
andjaid heade partneritena 
programmi arendamisel ja 
läbiviimisel. Meiepoolne 
kasu sellest partnerlusest 
tuleneb võimalusest mõista 
programmi kaudu paremini 
Eesti majanduselus toimuvaid 
protsesse ja neid mõjutavaid 
tegureid. Seda teadmist on 
aga võimalik ära kasutada 
tulevastel kohtumistel audi
tooriumites ja teadusideede 
arendamisel.

Head avatud 
ülikooli õppurid!
Lugupeetud avatud ülikooli 
üliõpilased ja õppejõud ning 
kogu avatud ülikooli pere!

Kuu aega tagasi alustas üli
kool uut õppeaastat ning nüüd 
saab alguse õppetöö ka Tartu 
Ülikooli avatud ülikoolis.

Avatud ülikooli vajalikkus on 
aastatega saanud järjest enam 
kinnitust. Mul on hea meel, et 
Tartu Ülikool on suutnud vastu 
tulla inimestele, kes soovivad 
end arendada, taas üliõpilaselust 
osa saada, põhitöö kõrvalt tead
misi täiendada, eriala muuta -  
käia kaasas tänapäeva ühis
konna nõudmistega. Sel aastal 
avaldas meil kaugõppe vormis 
õppimise soovi peaaegu 2000 
inimest, neist umbes pooltest 
on saanud ka Tartu Ülikooli 
üliõpilased.

Tavapärasest statsionaarsest 
üliõpilaskonnast on avatud 
ülikooli üliõpilased kahtlema
ta erinevad ning rikastavad 
ülikoolielu. Kui tavaülikooli 
vastuvõtul rõõmustame eel
kõige noore energia ja uudis
himu üle, mis ülikooli seinte 
vahele tuleb, siis teie puhul, 
head avatud ülikooli õppurid, 
loodame lisaks sellele ka ise 
teie kogemustest ja teadmis
test õppida.

Ainult niisuguses koostöös, 
mis ühendab kogemusi ja 
praktilisi vajadusi akadeemilis
te teadmistega, saame kindlad 
olla, et meie koostöö pakub ra
huldust mõlemale poolele ning 
annab omapoolse panuse Eesti 
ühiskonna edenemisse.

Ülikool ei ole ju ainult ha
riduse saamise või hariduse 
andmise koht, vaid ka õppu
rite ja õpetajate, üliõpilaste 
ja õppejõudude ühislooming. 
Küllap mõne aasta pärast, kui 
teie õpingud siin lõpevad ja 
selle kohta vastav tunnistus 
välja antakse, olete rikkamaks 
saanud nii teie kui ka ülikool.

Austatud avatud ülikooli 
õppurid! Loodan, et teie 
õpinguaeg Tartu Ülikoolis on 
viljakas ja sisukas, et te leiate 
siit värskendust oma mõtetele 
ning uusi ideid.

Soovin teile edu õpinguis ja 
jõudu oma eesmärkide saavu
tamiseks!

J a a k  A a v ik s o o
rektor

UT lisalehe tegid:
K a ia T im p m a n n , Ü lle  Kesli, 

K aja  K aro, Varje  S o o tak , 
M a rika  K u llam aa ja  Ergi 

P rom m ik

TÜ avatud ülikool
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K A S  S A  T E A D ,  ET. . .

• ...õppeteenustasu maksmi
ne toimub ülikooli poolt esi
tatava arve alusel vastavalt 
üliõpilase ja teaduskonna, 
osakonna või kolledži vahel 
sõlmitud õppeteenuse osu
tamise lepingule. Õpingute 
jätkamiseks üliõpilasena on 
vaja sooritada vähemalt 10 
ainepunkti semestris;

•.. .õppetoetuste ja õppelaenu 
seaduse järgi on täiskoor
musega või statsionaarses 
õppevormis õppivatel üli
õpilastel õigus saada õppe
laenu. Peale nende saavad 
õppelaenu üliõpilased, kes 
õpivad osakoormusega õpe
tajakoolituse õppekavadel 
riikliku koolitustellimuse 
raames ja töötavad õpeta
jana vähemalt 18-tunnise 
nädalakoormusega;

•...kui õppija maksab oma 
õpingute eest ise, on tal õi
gus tagasi saada tulumaks 
eelmisel aastal makstud 
õppeteenustasu pealt. Üli
kool esitab maksuametile 
vastavad andmed õppetee
nustasu maksmise kohta;

•.. .kaugõppes või osakoor
musega õppijale võimalda
takse soovi korral õppepuh
kust täiskasvanute koolituse 
seaduse alusel. Puhkust 
antakse ülikooli teatise 
alusel õppesessiooni ajaks 
kokku vähemalt 30 päevaks 
õppeaasta jooksul. Õppe 
lõpetamiseks antakse lisa- 
õppepuhkust kõrghariduse 
omandamise või bakalau
reusekraadi kaitsmise puhul 
42 kalendripäeva, magistri- 
ja doktorikraadi kaitsmise 
puhul 49 kalendripäeva;

• .. .õppetoetusi (põhitoetust, 
lisatoetust) saavad taot
leda täiskoormusega või 
statsionaarses õppevormis 
(töötavad õpetajad) õppi
vad üliõpilased, kes õpivad 
õppekaval, kus on riikliku 
koolitustellimuse alusel 
moodustatud õppekohti. 
Majanduslikku toetust saa
vad taotleda kõik täiskoor
musega või statsionaarses 
õppevormis õppivad üliõpi
lased;

• ...avatud ülikoolis õppiv 
üliõpilane peab valitud 
ainetele registreeruma 
kuni kaks nädalat pärast 
õppetöö algust. Õppeaine
le registreerumisega võtab 
üliõpilane endale kohustuse 
sooritada teadmiste kont
roll õppeaine toimumise või 
sellele järgneval semestril;

• ...kaugõppeüliõpilastel on 
võimalus õpinguid pikenda
da kokku ühe nominaalaja 
ulatuses. Osakoormusega 
õppe üliõpilastel on või
malus õpinguid pikendada 
osakoormusega õppes õpi
tud aja võrra;

• .. .ülikool teavitab õppeinfo- 
süsteemi kaudu üliõpilast 
teda puudutavatest korral
dustest (immatrikuleerimi
ne, reimmatrikuleerimine, 
eksmatrikuleerimine, aka
deemiline puhkus). Korral
dused ja teated saadetakse 
üliõpilase ülikooli serveris 
olevale elektronposti aad
ressile, millega ülikool loeb 
teate edastatuks.

• ...arvutivõrgu kasutusõigu
se ja kasutajatunnuse prob
leemidega tuleb pöörduda 
oma teaduskonna deka
naati või Ülikooli 18A Liivi 
Urmi poole, tel 737 5458.

Avatud ülikool pakub eri sihtgruppidele 
paindlikke õppimisvõimalusi
K a ja  K a r o
avatud
ülikooli
tasemeõppe
peaspet
sialist

A vatu d  ü liko o li on  o o d a tu d  
kõ ik , k es  s o o v iv ad  o m a n d a 
d a  k õ rg h a rid u s t võ i k ra a d i, 
jä tk a ta  o m al a ja l p o o le li 
jä ä n u d  õ p in g u id , o m a n d a 
d a  uut e r ia la  või tä ie n d a d a  
o m a  e r ia la s e id  te a d m is i ja  
o sku s i.

Avatud ülikool on seadnud 
eesmärgi pakkuda kõrgel 
akadeemilisel tasemel paind
likke õppimisvõimalusi eri 
sihtgruppidele. Ennekõike 
sobib avatud ülikool just neile 
inimestele, kes pere, töö või 
muude kohustuste kõrvalt ei 
saa iga päev õppetöös osa
leda.

TÜ avatud ülikoolis õpib ca 
4500 üliõpilast ca 70 õppe
kava alusel, mis tähendab, 
et iga neljas Tartu Ülikooli 
üliõpilane omandab teadmisi 
kaugõppe teel.

A v a ld u s te  a rv  ü h tlu s tu m a s
Avatud ülikooli esitatavate 

avalduste ja iga aasta immat- 
rikuleeritavate üliõpilaste arv 
on ühtlustumas. Käesoleval 
vastuvõtuperioodil laekus 
kokku 1965 sooviavaldust, 
neist 1117 avaldust esitati ba
kalaureuseõppesse, 462 ma
gistriõppesse, 358 rakendus- 
kõrgharidusõppesse ning 28 
õpetajakoolituse kutseaastale 
õppima pääsemiseks.

Populaarseimaks erialaks 
bakalaureuseõppes osutus TÜ 
õigusinstituudi õigusteaduse 
eriala ning rakenduskõrg-

Õppekavad avatud ülikoolis

Õ petajakoolituse kutseaasta

Doktoriõpe

M agistriõpe

Bakalaureuseõpe

Rakenduskõrgharidus

haridusõppes Pärnu kolledži 
turismi- ja hotelliettevõtluse 
eriala.

Magistriõppes toodi enim 
avaldusi majandusteaduskon
na ettevõtluse ja tehnoloogia 
juhtimise erialadele.

Töötavatele õpetajatele 
suunatud riikliku koolitustel
limusega erialade seas oli suu
rim konkurss 5,1 avaldusega 
ühele õppekohale koolieelse 
lasteasutuse õpetaja erialal.

Igal õppeaastal immatriku
leeritakse avatud ülikooli eri 
õppeastmetele tuhatkond uut 
üliõpilast. Igal aastal lõpetab

oma õpingud üle 400 inimese.
Avatud ülikooli õpingute 

sisu, nõuded ja kvaliteet ei 
erine TÜ traditsioonilisest 
õppest, sest õppetöö viivad 
läbi teaduskonnad ja kolled- 
žid. Teaduskondades töötavad 
koordinaatorid, kelle üles
anne on õppetöö igapäevane 
korraldamine ning üliõpilaste 
nõustamine.

S e s s io o n iti õ p p e tö ö
Reeglina on avatud ülikooli 

õppetempo aeglasem kui päe
vases õppes. 40 AP asemel 
sooritatakse 25-30 AP aastas.

Nii kulub nt kolmeaastase 
bakalaureuseõppekava läbi
miseks neli aastat.

Auditoorne õppetöö kor
raldatakse sessiooniti. Õppe
sessioonid toimuvad enamasti 
kord kuus 2-3-päevastena 
(harvem 6-7-päevastena) 
ning sisaldavad loenguid, 
praktikume ja seminare, 
konsultatsioone juhendajaga 
jm. Keskmine auditoorsete 
loengutundide maht 1 AP 
kohta on 6-8. Iga semestri 
õppetöö sessioonid tehakse 
üliõpilastele teatavaks hilje
malt kaks kuud enne semestri

arvestuslikku lõppu. Tunni
plaanist teavitatakse üliõpila
si hiljemalt kaks nädalat enne 
sessiooni algust.

Avatud ülikoolis õppides 
on väga suur rõhk iseseisval 
tööl õppematerjalidega, sa
muti vähendavad auditoorse 
töö koormust mitmesugused 
veebipõhised kursused. Kva
liteetsete õppematerjalide ja 
iseseisva töö juhendite välja
andmine ning arendamine on 
avatud ülikooli järgmiste aas
tate peamisi arengusuundi.

Reeglina tekitab avatud 
ülikooli üliõpilastele problee
me ka vaba- ja valikainete 
vähesus. Aineid lisatakse küll 
tunniplaani, kuid reaalne va
likuvõimalus puudub.

Ainus lahendus võiks olla 
teaduskondadevahelise koos
töö tugevdamine ning ka 
keskselt pakutavate kursuste 
kohta informatsiooni levita
mine.

S o ts ia a ln e  to e tu s s ü s te e m
Kuni 2003/2004. õppeaas

tani olid TÜ avatud ülikooli 
üliõpilased kaugõppe üli
õpilased. Neile ei laienenud 
üliõpilaste sotsiaalne toetus
süsteem, samuti ei saanud 
nad stipendiumi ega õppe
laenu. Alates 2003. aastast 
on eelpoolmainitud õigused 
laienenud ka täiskoormuses 
õppivatele avatud ülikooli üli
õpilastele.

Avatud ülikool püüab ka 
edaspidi pakkuda maksimaal
se efektiivsusega võimalikult 
paindlikku haridust ning olla 
seeläbi lüliks, mis avardab 
eri sihtgruppide kõrgharidu
se või kraadi omandamise 
võimalusi.

Kahepoolne koostöö tudengi ja 
juhendaja vahel viib paremini sihile

M A G I S T R I T Ö Ö  E T T E V A L M I S T A M I N E

• J ä rje k in d e l te em a g a  te g e lem in e  õ p ingu te  välte l
• La ien d atu d  kava
• P raktika  ja  teo o ria  s idum ine

AV väärtustab kvali
teetseid õppematerjale

K a t r in  
O le n k o
Euroopa 
kolledži 
direktori kt, asedirektor

T ä n a p ä e v a  k iire  e lu te m p o  
juures on aeg napp ressurss -  
s e e tõ ttu  tu le b  sa g e li te h a  
v a lik u id .

Kahjuks kipuvad õpingud 
igapäevaste tööde nimekirjas 
vajuma tihti tagaplaanile, eri
ti kui otsest sundi ähvardava 
seminaritöö või eksamina ees 
ei oota. Seetõttu saab kraadi 
omandamisel sagedaseks 
komistuskiviks just enim ise
seisvat tööd nõudev pingutus 
-  lõputöö ettevalmistus ning 
kaitsmine. Reeglina täisko
haga töötav avatud ülikooli 
tudeng on selles osas eriti 
haavatav -  kiiret lahendust 
vajavad probleemid töökohal 
röövivad aja, mida oleks vaja 
mahuka teadusliku uurimis
töö kirjutamiseks.

O m a v a h e lin e  k o o s tö ö
Seetõttu on just avatud 

ülikoolis väga oluline juhen
dajate ning õppurite koostöö 
ja programmi administratiiv
personal! toetus. Euroopa kol- 
ledžil on pikaajaline kogemus 
magistritöö ettevalmistus- 
protsessi õppijasõbralikuks 
muutmisel. Oleme tõdenud, 
et edu tagab ennekõike järje
kindel tegelemine huvipakku

va probleemiga kogu õpingute 
vältel.

Töö teemaga algab juba 
õppima asumisel, kus tulevas
telt magistrantidelt nõutakse 
nägemust selle kohta, milles
se nad sooviksid süveneda. 
Loomulikult muutub see esi
algne visioon vastavalt sellele, 
kuidas õppuri teadmistepagas 
ja oskused programmi läbides 
kasvavad.

L a ie n d a tu d  kava
Hea abivahend uurimistöö 

planeerimisel on laiendatud 
kava nõue, kus tuleb esitada 
nii tulevase töö eesmärk, 
olulised hüpoteesid, uurimis
ülesanded kui ka töö esialgne 
struktuur.

Kuigi väheste laiendatud 
kavade puhul jõuab esialgu 
planeeritud töö ülesehitus ka 
magistritöö lõppversiooni, on 
see siiski hea abimees nii oma 
mõtete kui ka läbitöötatud kir
janduse struktureerimiseks.

Paljudel töötavatel õppuritel 
on väga raske väljuda praktili
se eksperdi rollist ning käsit
leda huvipakkuvaid küsimusi 
akadeemilisest vaatenurgast. 
Ikka ja jälle tuleb juhendaja
tel vastata küsimustele, miks 
üks või teine ministeeriumites

või ametites valminud raport 
ei sobi magistritööks. Samal 
ajal on avatud ülikooli tu
dengil üldiselt väga tugev 
empiiriline baas, mille abil 
on võimalik tihti teha ainu
laadseid juhtumianalüüse 
ning pääseda ligi infole, mida 
akadeemilistel ringkondadel 
tihti ei ole.

Oleme kuulnud ka palju 
nurinat juhendajate kohta -  
ei ole neil aega tudengitega 
suhtlemiseks ega tööversioo
nide lugemiseks. Eks piinab 
ka juhendajaid ajapuudus, 
kuid tihti on süü kahepoolne. 
Sageli loodetakse, et juhenda
ja otsiks välja sobilikke ma
terjale, parandaks kirjavigu, 
ehitaks üles töö struktuuri või 
kommenteeriks uurimistööd, 
mis saabus tema meilipost- 
kasti kaks päeva enne magist
ritöö esitamise tähtaega.

Juhendaja esmane ülesanne 
on suunata ja juhtida õppurit 
läbi teadmisterägastiku. Uuri
mistöö tuleb ikkagi endal ära 
teha. Arvan, et ei eksi, kui 
ütlen, et oma uurimisprob
leemile järjekindlalt vastuseid 
otsiv särasilmne õppur, kes 
on iseseisev, töökas ja avatud 
uutele ideedele, ei jäta küll 
ühtki juhendajat külmaks.

K a ja  K a r o
avatud ülikooli 
tasemeõppe peaspetsialist

Õ p p e tö ö  k v a lite e d i p a ra n 
d a m is e k s  a lg a ta s  a va tud  
ü liko o l (A V) m ö ö d u n u d  
a a s ta  lõ p u s  õ p p e m a te r ja li
d e  sarja .

Avatud ülikooli üliõpilaste 
seas läbi viidud uuringute 
põhjal ilmnes suurim rahulole
matus just korrektsete õppe
materjalide puudumise pärast. 
Tasemekoolituse hindamisel 
selgus, et teaduskonnad ja 
kolledžid annaksid hea mee
lega välja õpikuid, kuid napib 
finantse. Need asjaolud saidki 
õppematerjalide sarja alusta
mise peamiseks ajendiks.

Sarja eesmärk on välja anda 
kvaliteetset, eelretsenseeri- 
tud ja korrektselt toimetatud 
eestikeelset õppematerjali. 
Silmas peetakse ka ülikooli 
arengukava, kus on märgitud, 
et aastaks 2008 tuleks katta 
vähemalt 30% bakalaureuse
astme õppekavas loetavatest 
kohustuslikest ainetest eesti

keeles ilmunud õppematerja
lidega.

Avatud ülikool loodab, et 
ideaalis ilmub õppeaasta jook
sul neli uut raamatut. Seni on 
ilmunud kolm õppematerjali: 
majandusteaduskonna õppe
vahend «EXCEL ettevõtte 
majanduslike seoste analüüsil 
ja lahendamisel» Anu Reil- 
janilt, Merike Kaseorult ja 
Oliver Lukasonilt, «Sissejuha
tus rahvusvahelisse õigusse» 
õigusinstituudi lektorilt Rene 
Värkilt ning prof Kalevi Kulli 
toimetatud John Deely «Se
miootika alused».

Kuigi sarja väljaanded on 
mõeldud õppetööks eelkõige 
avatud ülikoolis, eriti iseseisva 
töö toetuseks, sobiksid need 
kasutamiseks ka päevases 
õppes ja täienduskoolituses. 
Eelisjärjekorras antakse välja 
valdkonnaainete õpetamise 
materjale, sest vajadus nende 
järele on kõige suurem.

Õppematerjalide kohta 
saab infot avatud ülikooli ta
litusest, kirjastusest ja kodu
lehelt: www.ut.ee/av.

EL ettevõtte 
iduslike seoste 

jsil ja lahendamisel

EXCEL ettevõtte ■  
majanduslike seoste ■ 
analüüsil ja lahendamise*

http://www.ut.ee/av
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Programmipõhine õppekorraldus 
rakendub esmalt avatud ülikoolis
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Pühajärvel toimunud programmijuhtide koolitusel jätkus elav arutelu vaheaegadelgi.

Ü LLE  K ESLI

T i ia
R is to la in e n
programmi
põhise 
õppe
korralduse 
töörühma juht

A la n u d  õ p p e a a s ta  1. s e p 
te m b ris t ra ke n d u b  ava tu d  
ü liko o lis  p ro g ra m m ip õ h in e  
õ p p e k o rra ld u s .

Olulisemaks muudatuseks 
võib pidada õppe-eesmärki- 
de ümberkorraldamist, mis 
tähendab, et ülikool pöörab 
õpetades põhitähelepanu ees
kätt ühiskonna, tööandja ja 
õppija vajadustele. Eesmärk 
on muuta ülikool avatumaks, 
kaasates õppetöö arendusse 
osapooltena õppureid, ülikoo
li, tööandjaid, ametiliite ning 
tagada seeläbi jätkuv ja sihi
pärane õppekavade arendus 
vastavalt vajadusele.

T e rv ik lik  h a r id u s te e n u s
Seni oldi harjutud, et 

õpingute alusdokument on 
õppekava, mis aga kajastab 
ainult hariduse akadeemilist 
sisu. Seoses programmipõhi
se õppekorraldusega muutub 
oluliseks õppeainete oma
vaheline sidusus, õppekava 
terviklikkus ning eesmärki
dele orienteeritus. Program
mipõhise õppekorraldusega 
taotletakse, et õppekava po
leks kitsalt institutsioonikesk- 
ne õpingute alusdokument, 
vaid moodustaks osapoolte 
(õppurid, tööandjad ja üli
kool) vajadusi arvestava tege
vuste kompleksi.

Programm hõlmab seega 
terviklikku haridusteenust, 
mille raames toimub õppeka
va arendus, õppetöö sisuline 
korraldus, turundustegevus 
ning tugiteenuste pakkumine. 
See haarab ideaalis endasse 
kõike: ülikooli sisseastumist, 
õppimist, elamistingimusi, 
eksamite sooritamist ja tööde 
kaitsmist, diplomi saamist

E hkki B o lo g n a  p ro tse ss  
s e o s tu b  a k a d e e m ilis te s  
rin g k o n d a d e s  e n am asti 
3 + 2  õ p p e s ü s te e m ig a , on  
s e lle  s am a v õ rra  o lu lised  
e le m e n d id  ka k õ rg h a rid u s e  
k v a lite e t, p ä d e v u s p õ h is te  
ja  m o o d u lite s t k o o sn evate  
õ p p e k a v a d e  a re n d u s  ning  
õ p irä n d e  s o o d u s ta m in e .

Eestis on 10 aastat kõrgha
riduse kvaliteedi hindamise 
peamiseks vahendiks olnud 
õppekavade akrediteerimine. 
Viimastel aastatel on räägitud 
vajadusest muuta süsteem 
paindlikumaks ja rahaliselt 
efektiivsemaks.

Akrediteerida võiks vald
kondi ja allüksusi, mis oma
korda peaksid tegelema kva
liteedi tagamisega ise.

Õ p p e jõ u  h in d a m in e
Süsteemi eelduseks on kva

liteedi pideva sisehindamise 
süsteemi olemasolu. Sisehin
damise aluseks omakorda on 
eri viisidel õppetöö kohta saa
dav tagasiside, selle hindami-

ning lõpuks ka töökohale 
asumist.

Programmipõhise õppe
korralduse rakendamisel on 
võtmeisikuteks programmi- 
juhid. Programmijuhiks
on reeglina magistri- või 
doktorikraadiga akadee
miline töötaja, oma eriala 
tunnustatud spetsialist, kes 
on üles näidanud väga häid 
turundus-, organiseerimis- ja 
finantsjuhtimisvõimeid ning 
tunneb õppekava. Ta on ini
mene, kelle kaudu toimib vas
tava õppekava alusel toimuv 
õppetegevus, kes suunab ja 
korraldab seda ning vastutab

ne ning järelduste tegemine. 
Uks oluline tagasiside saamise 
vahend on õpetamise ja aine
kursuste hindamine, mida 
ülikool on süstemaatiliselt 
korraldanud viis aastat. Sel 
aastal on küsitluse läbiviimi
sel mitu muudatust, eesmärk 
on saada ülevaatlikumat infot 
ja kasutada seda tõhusamalt.

Tervikliku sisehindamise 
süsteemi loomine on algava

nii üliõpilaste kui ka õppejõu
dude ees.

Programmijuhi peamised 
ülesanded on programmi kui 
terviku juhtimine, sisulise 
kvaliteedi tagamine, turun
dustegevuse korraldamine, 
programmi arendamine, vaja
duse korral finantsjuhtimine 
ning kõikide osapoolte nõus
tamine sisulistes küsimustes.

P ro g ra m m in õ u k o g u d
Loomulikult ei pea prog

rammijuht kogu tööd üksi 
tegema, vaid pigem on tema 
ülesanne tagada õppetöö kor
raldusliku poole laabumine,

õppeaasta ülesanne. Üks sam
me selle poole on ka Tartu 
Ülikooli kvaliteedikäsiraamat, 
mis valmis eelmisel aastal ja 
on kättesaadav õppeosakonna 
kodulehel.

M in u  Õ IS
Pädevuspõhiste õppeka

vade loomine on väga suur 
ettevõtmine, mille poole on 
plaanis liikuda samm-sam-

et õpetatav vastaks osapoolte 
huvidele, et õppekava are
neks ning üliõpilastel oleks 
tagatud õppimiseks vajalikud 
tingimused.

Programmipõhisele õppe
korraldusele üleminek eeldab 
ka programminõukogude 
moodustamist. Program- 
minõukokku kuuluvad nii 
ülikooli õppejõudude ja üli
õpilaste kui ka tööandjate 
esindajad ning sellega taga
takse programmi sotsiaalne 
tundlikkus.

Programminõukogu on 
nõuandev kogu, kes nõustab 
programmijuhti sellistes stra-

mult. Kevadel väljapakutud 
ja kuni käesoleva aasta lõpu
ni arutelu all olev elukestva 
õppe Euroopa kvalifikatsioo
nide raamistik, mille baasil 
ja millega võrdluses peaks 
lähiaastail loodama ka Eesti 
hariduse kvalifikatsioonide 
raamistik, on samm problee
mi lahendamisele ülalt alla.

Teisest küljest on sel sügi
sel kavas eesmärgistada 
ja paremini pealkirjastada 
Tartu Ülikooli õppekavade 
moodulid ning luua õppe
infosüsteemis üliõpilastele 
nende valimise süsteem ehk 
nn minu ÕIS. Et õppekava 
täitmine oleks planeeritud 
ja valikud paremini läbi 
mõeldud, muutub moodulite 
valimine kevadest ka kõigile 
kohustuslikuks. See on samm 
alt üles.

Nii õppekava arenduse kui 
ka õppetöö kvaliteedi paren
damisega tegeleb käesoleva 
aasta augusti alguses alanud 
Euroopa Sotsiaalfondi pro
jekt «Ülikoolilõpetajate kon
kurentsivõime suurendamine

P R O G R A M M I J U H I
T Ö Ö Ü L E S A N D E D

• P rogram m i kui te rv iku  
juh tim ine

• S isu lise  kva liteed i ta g a 
m ine

• T u rundustegevuse ko rra l
d am in e

• P rog ram m i a ren d am in e
• V a jad u se  korral fin a n ts 

juh tim in e
• O s a p o o lte  n õustam ine

teegilistes küsimustes, nagu 
programmi juhtimine, õppe
kava arendustegevus, õpiees- 
märkide kindlaksmääramine, 
õppetöö kvaliteedi tagamine 
jne. Programminõukogu 
analüüsib õppekava sisu ja 
õppekorraldust süstemaati
liselt ning teeb programmi- 
juhile ettepanekuid selle 
muutmiseks.

K o o l i t u s e d
1. septembriks oli Tartu 

Ülikoolis ametisse määratud 
38 programmijuhti peaaegu 
kõigis teaduskondades ja kol- 
ledžites.

Programmipõhise õppekor
ralduse efektiivsemaks käi
vitamiseks on organiseeritud 
programmijuhtidele koolitusi. 
On tutvustatud programmi
põhise õppekorralduse põhi
aluseid ja eesmärke ning on 
käsitletud õppetöö kvaliteeti, 
õppekava arendust, prog
rammi finantsjuhtimist, tu
rundust ja kommunikatsiooni 
teemasid.

Diskussioon programmi
põhise õppekorralduse aren
guvõimaluste ja kitsaskohtade 
üle jätkub ülikoolis kindlasti 
ka alanud õppeaastal.

Seda lootuses, et ühiste 
ideede ja pühendumise toel 
muutub ülikooli poolt paku
tav haridus paremini omanda
tavaks ning üliõpilase ja töö
andja ootustele vastavamaks, 
ühiskonnalähedasemaks.

õppetegevuse kvaliteedi 
arenduse kaudu». Kaasates 
kõiki avalik-õiguslikke üli
koole ja arvukalt teisi partne
reid, tegeleb see kolme aasta 
jooksul Eesti kõrghariduse 
mitme mureküsimusega.

T u d e n g ite  a rv a m u s  lo e b
Peale eelnimetatud tee

made on projekti eesmärk 
õppejõudude õpetamisos
kuste, praktikakorralduse ja 
tugisüsteemi ning õppijatele 
suunatud nõustamissüsteemi 
arendamine, aga samuti üli
õpilaste sotsiaalmajandusliku 
olukorra parandamise kont
septsiooni väljatöötamine.

Samuti on oluline elukestva 
õppe ning eri õppeastmete ja 
tööturu ning õpingutevahelis- 
te seoste arendamine, kõrg
hariduse veebipõhise info- ja 
arenduskeskuse loomine.

Eeltoodust nähtub, et õppu
rite arvamuse olulisus kasvab. 
Õppetööd saab paremaks 
muuta vaid koostöös üliõpi
laste ja õppejõudude ning riigi 
ja administraatorite vahel.

Millised on 
vabaainepunklide  
kogumise 
võimalused?
Vabaainete valimisel on 
oluline jälgida valitud õppe
aine sobivust õppekavasse, 
eeldusaineid, õppetöö kor
raldust ja läbimise nõudeid 
ning toimumisaega. Soovitav 
on valitavad ained eelnevalt 
kooskõlastada oma õppetöö 
koordinaatoriga, et vältida 
hilisemaid probleeme.

• Vabaained õppekava 
raames pakutavate valikai
nete hulgast.

See on kõige lihtsam võima
lus vabaainete kogumiseks, 
kuna probleeme ei teki aine
te sobivusega õppekavasse, 
õppetöö korralduse, ainete 
ülekandmise ega õppetöö eest 
tasumisega.

• Huvipakkuv ainekursus 
teistest õppekavadest.

Valikuvõimalus on väga lai, 
kuna peale Tartu Ülikooli tea
duskondade ja kolledžite poolt 
pakutava võib sobiva kursuse 
valida ka teiste kõrgkoolide 
õppekavadest. Täpsemat infot 
Tartu Ülikooli õppeaine kohta 
saab vastavat õppekava koor
dineerivast teaduskonnast või 
kolledžist.

Ainele on võimalik regist
reeruda vabade õppekohtade 
olemasolul õppeinfosüsteemi 
(ÕIS) kaudu. Valides sobiva 
kursuse mõne teise kõrgkooli 
õppekavast, tuleb ennast vor
mistada külalisüliõpilaseks. 
Vastavalt kõrgkoolidevahelis- 
tele lepingutele õppetöö eest 
eraldi maksma ei pea.

• Täienduskoolituskursus.
Täienduskoolitusel osalemise 
kasuks otsustades tuleb arves
tada, et kursused on reeglina 
tasulised, kuid erialase täien
duskoolituse eest on enamasti 
valmis maksma ka tööandja.

Arvestada tuleb, et ka 
täienduskoolitusel osaleja 
peab ainepunktide saamiseks 
reeglina esitama kirjaliku töö. 
Ainete ülekandmise aluseks 
on täienduskoolituse läbimist 
tõendav dokument, kus peab 
kindlasti olema välja toodud 
koolituse maht tundides või 
ainepunktides ja soovitatavalt 
läbitud teemad.

Info: www.ut.ee/taiendus- 
koolitus.

• Suveülikool.
Suveülikooli kursused on 

samuti tasulised, kuna te
gemist on suvel toimuvate 
täienduskoolituskursustega. 
Suveülikooli kursused toimu
vad enamasti augustis, kuid 
ainepunktide saamine võib 
lükkuda hilisemaks, sest reeg
lina tuleb etteantud tähtajaks 
esitada iseseisvalt koostatud 
kirjalik töö.

Info: www.ut.ee/suveylikool.

• E-kursus.
E-kursuse puhul on oluline 

jälgida, kas tegemist on täie
likult või osaliselt veebipõhise 
kursusega ning kas antud kur
sus on tasemekoolituse aine 
või täienduskoolituskursus. 
Viimase puhul tuleb kursuse 
eest eraldi tasuda.

Info: www.e-uni.ee.

• Varasemad õpingud.
Tartu Ülikoolis kehtiva 

korra alusel on õppekava 
täitmisel võimalik arvestada 
ka varasemaid õpinguid ja 
töökogemust.

Täpsemat informatsiooni 
varasemate õpingute ja tööko
gemuse arvestamise (VÕTA) 
võimaluste kohta saab Inter
netist www.ut.ee/oo/oppe/ 
vota.

Lähiaastate väljakutsed õppekavade ja kvaliteedi arenduses
A u n e  V a lk
õppe- ja 
üliõpilas
osakonna 
juhataja

Õppetööd saab paremaks muuta vaid 
koostöös üliõpilaste ja  õppejõudude ning 
riig i ja  administraatorite vahel.

Avatud ülikooli üliõpilased õppeaasta avaaktusel.
A N D R E S T E N N U S

http://www.ut.ee/taiendus-
http://www.ut.ee/suveylikool
http://www.e-uni.ee
http://www.ut.ee/oo/oppe/
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Jenni Kähkkönen Soomest, Eva Hoiberg Taanist, Bettina Weiter Saksamaalt ja  Judit Balogh Ungarist on neli välisüliõpi
last 242st, kes õpivad tänavu Tartu Ülikoolis. Samal ajal on võimalik ka Tartu Ülikooli (kaasa arvatud avatud ülikooli 
üliõpilastel) välismaale õppima minna. varje sootak

Õppimisvõimalused välismaal
U ile
T e n s in g
välisüliõpi
lastalituse
peaspet
sialist

H uvi v ä lis m a a l õ p p im is e  
v as tu  on v iim a s te l a a s ta te l  
jä r je s t ka s v a n u d . E n e s e 
tä ie n d a m in e  n ing  k e e lte  ja  
k u ltu u rid e  tu n d m a õ p p im in e  
on m u u tu m as  ü lik o o liõ p in - 
g u te  o lu lis e k s  o s ak s .

Ka kõigil avatud ülikooli 
üliõpilastel on võimalus ka
sutada välisülikoolide, rah
vusvaheliste programmide ja 
fondide pakutavaid õppimis
võimalusi.

Enim bakalaureuse- ja ma
gistriõppe üliõpilasi kasutab 
välisülikoolis õppimiseks 
Euroopa Liidu kõrgharidus- 
programmi Erasmuse võima
lusi. Selle programmi puhul 
on üliõpilasvahetuse aluseks 
kahepoolsed lepingud, mis on 
sõlmitud TÜ teaduskondade, 
osakondade, instituutide ja 
partnerülikooli vastavate 
üksuste vahel.

M itm e s u g u s e d
p ro g ra m m id

Käesolevaks õppeaastaks 
on teaduskondadel kokku 281 
kootöölepingut. Erasmuse 
programm lubab välisüli
koolis õppida üks kuni kaks 
semestrit, minimaalne õppe- 
tööaeg on kolm kuud. Tege
mist on üliõpilasvahetusprog- 
rammiga, kus stipendiumi ja 
ühekordse sõidustipendiumi 
annab kaasa koduülikool.

Omafinantseerimine on vaja
lik, kuna stipendium, sõltu
valt sihtmaast, katab vaid osa 
kulutustest.

Oluline osa üliõpilasvahe
tusest toimub ka ülikooli ka
hepoolsete lepingute raames, 
mis hõlmavad nii Euroopa, 
Aasia kui ka Põhja-Ameerika 
ülikoole.

Sarnaselt Erasmuse prog
rammiga on TÜ üliõpilane 
vabastatud õppemaksust. Sti
pendiumi osas tuleb jälgida 
iga konkreetset pakkumist, 
sest mitte kõik partnerüli- 
koolid ei paku stipendiume. 
Nende lepingute puhul ei 
ole minimaalne välismaal 
õppimise aeg piiratud kolme 
kuuga ja partnerülikoolid 
on eraldanud stipendiume 
ka lühiajaliseks uurimistöö 
tegemiseks. Erandjuhtudel 
on õppimisvõimaluse juures 
välja toodud ka stipendiumi- 
fond ja taotluse fondile peab 
tegema üliõpilane, mitte õppi
misvõimalust pakkuv partner- 
ülikool.

Peale partnerülikoolide 
on TÜ üliõpilastel võimalus 
osaleda üliõpilasvahetusprog- 
rammis ISEP (International 
Student Exchange Program). 
Programmiga on liitunud 245 
Ameerika kõrgkooli ja baka
laureuseõppe üliõpilastel on 
võimalik õppida üks semester 
ühes valitud Ameerika üli
koolis.

Ka Ameerikasse õppima 
asumisel tuleb üliõpilasel 
arvestada omapoolsete viisa 
ja tervisekindlustuse kulu
tustega, ISEP-programmis

osalejatel tuleb eraldi maksta 
paigutustasu.

Ülikooli välisüliõpilastali- 
tus vahendab informatsiooni 
ka välisriikidega sõlmitud 
koostöölepingute raames 
pakutavate riiklike stipendiu
mite kohta. Nende stipendiu
mite puhul on üldtingimused 
sarnased eelpool mainituga. 
Oluline on erinevus, et nende 
lepingute raames saab kandi
deerida ka vastavate riikide 
kõrgkoolide suveülikoolide 
kursustele, mis väljaspool 
lepinguid tulijatele on tasu
lised.

K ris tja n  J a a g u  
s tip e n d iu m id

Eestis on algatatud ka riik
lik Kristjan Jaagu stipendiu
mide programm.

See toimub koos haridus- ja 
teadusministeeriumiga ning 
sihtasutusega Archimedes.

Kristjan Jaagu stipendiumi- 
programm toetab kraadiõppe 
üliõpilaste õppetööga seondu
vaid välisreise.

Siia kuuluvad aastased ma- 
gistriõpingud, magistriõpin
gute 1-5-kuulised õpingud 
vahetusüliõpilasena ja lühi
ajalised (3-21 päeva) õppe
tööga seonduvad välisreisid 
väliskõrgkooli juures: konve
rentsidel osalemine, raamatu
kogus töötamine jne.

Stipendiumiliikidel on eri
nevad tähtajad ja taotluste 
vormistamise nõuded.

Täpsem informatsioon taot
luste täitmise kohta võrgule
heküljel www.archimedes.ee/ 
kristjanjaak.

Keeleeksamid
Ü lle  T e n s in g

Kuigi valdav osa partnerüli- 
koole, v.a Ameerika ülikoolid, 
ei küsi ingliskeelse õppe puhul 
stipendiumile kandideerimisel 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
keeletesti tulemust, on siiski 
kasulik seda omada, et see 
vajaduse korral stipendiumi- 
pakkujale esitada.

TÜ Põhja-Ameerika ülikoo
lide teabekeskus (www.ut.ee/ 
ameerika) annab täpsemat 
informatsiooni, milliseid 
keeleeksameid ja teisi teste 
on võimalik teha Tartus. Briti 
Nõukogu pakub võimalust

sooritada mitmeid inglise 
keele eksameid Tallinnas: 
IELTSi ja Cambridge’i inglise 
keele eksam.

Saksa keele rahvusvahelisi 
teste saab sooritada Saksa 
Kultuuriinstituudi või Goethe 
Instituudi juures ja prantsuse 
keele teste Prantsuse Kultuu
rikeskuses.

Stipendiumipakkumisi tu
leb aasta läbi ja kõige parem 
on neist teada saada grandi- 
listist.

Listiga liitumise juhtnöör 
on välisüliõpilastalituse 
võrguleheküljel www.ut.ee/ 
valismaa.

Oppetoetust saab ka avatud ülikoolis
H e l in a
R i is a lu
üliõpilas-
nõustaja

A vatu d  ü liko o li ü liõ p ila s e d  
v õ iva d  ta o tle d a  o p p e to e tu s t, 
kui nad  o m a n d a v a d  k õ rg h a 
rid u s t õ p p e k a v a l, kus  on rii
g ie e la rv e lis i õ p p e k o h ti, n ing  
õ p iv ad  tä is k o o rm u s e g a .

Enne 2003. aastat õpinguid 
alustanud avatud ülikooli üli

õpilased oppetoetust ei saa.
Põhitoetus 2005. aastal on 

800 kr kuus, täiendav toe
tus 400 kr kuus. Täiendavat 
toetust võivad taotleda need, 
kelle elukoht rahvastiku
registri andmetel on Tartus 
õppides väljaspool Tartu 
linna ning sellega piirnevaid 
omavalitsusi. Nii põhi- kui ka 
täiendav toetus määratakse 
õppetulemuste alusel, kusjuu
res avatud ülikooli ja päevase 
õppe üliõpilased kandidee
rivad ühtses paremusjärjes

tuses. Pingerea koostamisel 
vaadatakse esmalt õppemahu 
täitmise protsenti, seejärel 
keskmist hinnet.

Õppetoetus määratakse 
kaks korda õppeaastas -  
sügis- ja kevadsemestriks. 
Taotlus tuleb esitada iga 
semestri alguses õppeinfo- 
süsteemi kaudu. Esimese aas
ta üliõpilased sügissemestril 
oppetoetust taotleda ei saa. 
Toetust ei ole õigust saada 
ka neil, kes on akadeemilisel 
puhkusel või kelle õppeaeg on

ületanud õppekava nominaal- 
kestuse.

Üliõpilased, kel majandus
lik olukord takistab õpingute 
jätkamist, võivad taotleda 
majanduslikku toetust (800 
kr kuus).

Eelistatakse puudega isi
kuid, orbe, paljulapselisest 
perest pärit isikuid, alaealiste 
laste vanemaid ning isikuid, 
kelle vanemad on pensionä
rid. Avaldus tuleb esitada iga 
semestri alguses õppe- ja üli- 
õpilasosakonda.

Avatud ülikool aitas 
haridusjuhid teeotsale
C a r m e n  L u ts
Tartu Veeriku Kooli 
õppealajuhataja

E s im e s e l k o o litu sp äe va l 
k in k is  ava tu d  ü liko o l k õ ig ile  
k u rs u s la s te le  ü liko o li p ild i
g a  m ap id .

«Mida suutis aga täiendus
koolitus tulevasele juhile 
kaasa anda?» küsib kursuste 
koordinaator Helve Raik, 
analüüsides tehtut ja mõeldes 
juba järgmistele rühmadele.

Raske vastata, mapi pak
susega seda ei mõõda. Kas 
oli oskust tabada seda, mida 
otsimas oldi? Kas oli tarkust 
kuulda, mida jagama tuldi?

Kursusekaaslased meenu
tasid, et dotsent Kulno Türgi 
ja magister Mari Nõmme 
esimesi loenguid kuulates
oli üsna ehmatav tõdeda, et 
senised teadmised juhirollist 
olid peaaegu olematud. Mitu 
aukartust äratavat virna juh
timise käsiraamatuid, mida 
laualt näidati ja lugemust 
küsiti, sundis vaid pead rapu
tama ja tunnistama, et see on 
avastamata maailm. Magister

Heiki Kripsi enesekehtestami
se seminar andis siiski lootust 
võtete omandamise korral 
toime tulla.

Aastaga on kogutud õppe
materjal, mis annab algajale 
koolijuhile kindlasti turva
tunnet. Kahtlemata on loen
gumaterjali võimalik ka Inter
netist leida, jaotusmaterjali 
pinginaabrilt saada, õpikuid 
laenutada. Kuid seminaridel 
jagatud mõtted ja kohvipau
sidel loodud suhted on pagas, 
mida laenata ei saa.

Muidugi ilmnes koolitusel 
ka üks miinus. Mida kooli- 
tatumaks said kursuslased, 
seda enam hakkas kostma 
kriitikat.

Ehk oli see oma soovidest 
teadlikumaks saamine? 
Täidetud arvamuslehed olid 
positiivsed ja väljendasid lu
gupidamist ning tänu nii lek
toritele kui ka korraldajatele.

Avatud ülikool on aidanud 
koolijuhid teeotsale, edaspi
dised riskid tuleb juba endal 
kanda.

Jääme ootama uusi arenda
vaid kursusi.

A V A T U D  Ü L I K O O L I  A R V U T I K L A S S

Kõigil avatud ülikoolis õppijatel on võimalik kasutada avatud 
ülikooli arvutiklassi, mis asub TÜ Raamatukogu (W. Struve 1)
III korruse õppekirjanduse lugemissaali ees asuvas ruumis. 
Arvutiklassis on 10 Internetiühendusega arvutit (Windows 
2000, MS Office, Acrobat Reader, Internet Explorer). Avatud 
ülikooli üliõpilastel ja õppijatel on arvutite kasutamisel eelis
õigus.
Arvutiklass on avatud raamatukogu lahtioleku aegadel:
E-R 9-21, L-P 11-17.

Täpsem info: www.ut.ee/e-ylikool/oppija/abioppijale.php 
Arvutiklassi administraator: Raigo Ljamin, raigol@ut.ee 
(arvutiabi kättesaadav N, R 17-21 ja L 11-17).

K U R S U S

TÜ avatud ülikool kutsub osalema kursusel

ÕPIOSKUSED
14.-15. novembrini Tartus Lossi 3 ja TÜ Raamatukogus

Maht: 1 Ap sellest 15 t auditoorset tööd 
Hind: 600 krooni

S IH T G R U P P
Kursus on mõeldud kõikidele avatud ülikooli üliõpilastele, 
eriti esmakursuslastele. Õpioskuste kursust on võimalik ka
sutada õppekava täitmisel vabaainena.

E E S M Ä R K
Kursuse eesmärk on tutvustada eri õppemeetodeid ja -vahen- 
deid; õpetada materjalide otsimist raamatukogust ja Inter
netist ning eneseväljendamisoskust. Kursus hõlbustab avatud 
ülikooli tudengitel õppimist paremini organiseerida.

P R O G R A M M
• Veebipõhistel kursustel õppimine ja Interneti kasutamine 

(Maiju Piir -  haridustehnoloog)
• Raamatukogu kasutamine (Kärt Miil -  TÜ Raamatukogu)
• Suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (Piibe Leiger -  Tam

me Gümnaasium)
• Erinevad õpistiilid ja -oskused (Tiia Pedastsaar -  ped-knd)

Kursuse lõpetanutele Tartu Ülikooli tunnistus.
Info: www.ut.ee/av, 737 5560 (Esta Pilt); utop@ut.ee

ARTU ÜLIKOOLI 
AVATUD ÜLIKOOLI

AVAAKTUS
reedel, 30. septembril 2005 

kell 12.00 
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Arstiteaduskonna päevad
5.-7. oktoobrini toimuvad 
järjekordsed arstiteadus
konna päevad.

5. oktoobril kell 9 algab 
Biomeedikumi aud 1006 üli
õpilaste teaduskonverents.

6. oktoobril kell 9 algab 
samas auditooriumis õppejõu
dude, teadurite, doktorantide 
ja magistrantide teaduskon
verents. Kavas on sümpoo
sionid depressiooni levikust, 
riskifaktoritest, diagnoosimi
sest ja ravist (intervjuu prof 
H.-I. Maaroosiga UT 3. lk), 
biomeditsiini ja tervishoiu 
olulisematest tulemustest ja 
integratsioonist kliinilises 
meditsiinis.

Kell 11-17 on Biomeedikumi

I korruse fuajees 51 stendi- 
ettekannet.

Kell 15.15 peab Helsin
gi Ülikooli prof Esa Korpi 
Biomeedikumi aud 1006 
Oswald Schmiedebergi ni
melise loengu «GABA A ret- 
septorsüsteem -  universaalne 
vahend aju uuringutes ja aju
haiguste ravis».

7. oktoobril toimub vana 
anatoomikumi päev ja kell 15 
algab aulas aktus.

Aktusel tunnustatakse ta
vakohaselt ka teaduskonna 
edukaid liikmeid. Tänavu au
tasustatakse arstiteaduskon
na medaliga prof Raik-Hiio 
Mikelsaart ja vanemteadur 
Sulev Kõksi.

Vana anatoomikum 200
7. oktoobril kell 10 algab 
vanas anatoomikumis kon
verents «Vana anatoomikum 
200».

Lektor Ken Kallingult on 
ettekanne «Konstitutsiooni- 
õpetus ja vana anatoomikumi 
teadus», prof Andres Arendilt 
«Eponüümid morfoloogias -  
vana anatoomikumi teadlaste 
panus». Emeriitprof Lembit 
Allikmets räägib vanast ana
toomikumist farmakoloogia- 
teaduse arengus, prof Marika 
Väli kohtuarstiteaduse õpeta

misest Eesti Vabariigi algus
aastail.

Anatoomia instituudi spet
sialisti Aade Liiganti ette
kande teema on «Anatoomia 
Tartu Ülikoolis pärast August 
Rauberit».

Kell 12 avatakse näitus 
«Vana anatoomikumi 200 
aastat».

Kell 15 algaval aktusel 
aulas peab Hillar Palamets 
akadeemilise loengu «Vana 
anatoomikum 200 -  ühe hoo
ne ajaloost».

• •

TU arengukoosolek
Varje Sootak

14. oktoobril kell 12 algab Va
nemuise 46 ringauditooriu
mis ülikooli arengukoosolek.

Kavas on rektor Jaak 
Aaviksoo ja valdkondade 
esindajate ettekanded (realia 
et naturalia -  prof Juhan 
Sedman, medicina -  prof 
Raul-Allan Kiivet, socialia -  
prof Tiiu Paas, humaniora -  
prof Karl Pajusalu) arengu
kava A2008 täitmisest ning 
edasistest kavadest.

Ettekannete järel on kohvi
paus ning koosoleku teises 
pooles on plaanis kuulata 
liihisõnavõtte ja teha kokku
võtted.

Rektori sõnul on koosoleku 
eesmärk saada ülevaade vii
mastel aastatel saavutatust ja 
selgitada võimalikke arengut 
takistavaid kitsaskohti ning 
probleeme. Koosoleku teine 
oluline siht on tulevikuplaa
nide täpsustamine.

Teemad peaksid olema 
rektori sõnul just need, mis 
on praegu ja lähitulevikus 
ülikoolis kõige olulisemad -  
ja seda eelkõige arengukava 
raamides vaadates. «Ehk tekib 
arengukavasse selle koosole
ku tulemusena ka täiendusi,» 
märkis rektor.

Ü L I K O O L I
A R E N G U K O O S O L E K
14. oktoobril kl 12-15.30 

Vanemuise 46
• Rektori ettekanne
• Valdkondade esindajate 

ettekanded
• Kohapeal algatatud lühi- 

sõnavõtud
• Kokkuvõtted

Kõiki huvilisi kutsutakse 
osalema, kaasa mõtlema ja 
sõna võtma. Konstruktiiv
sed probleemipüstitused ja 
arvamusavaldused on väga 
oodatud. Küsimusi ja ette
panekuid kavandatava kohta 
saab edastada rektori abile 
Piret Oravale (737 5602, 
piret.orav@ut.ee) .

«Head ülikooli liikmed 
teaduskondadest, asutustest, 
kolledžitest, üliõpilaste hul
gast, nii akadeemilised kui 
ka administratiivtöötajaid, -  
olete kõik oodatud! Looda
me, et ülikooli aktiivsema 
osa kokkusaamine aitab meil 
üksteist paremini mõista ning 
ühiselt uusi ja kõrgeid sihte 
seada,» ütles rektor.

Järgmises UTs ettekannete 
teesid ning valdkondade esin
dajate mõtted.

Füsioloogia instituudi vanemteaduri Sulev Kõksi (vasakul) edukat teadustööd tunnusta
takse arstiteaduskonna päeval teaduskonna medaliga. Assistent Kaido Kurrikoff on aga 
üks neist, kes kaitses juunis edukalt magistriväitekirja. a ija  s a k o v a

Arstiteaduskonnal 
oli edukas aasta
T oo m as A s s e r
professor,
arstiteaduskonna dekaan

Tänavune arstiteaduskonna 
päev on pühendatud vana 
anatoomikumi 200. aasta
päevale.

Septembris 200 aastat 
tagasi algas õppetöö vanas 
anatoomikumis. Tänaseks on 
auväärsest hoonest teenitult 
saanud Tartu linna, ülikooli 
ja eelkõige arstiteaduskonna 
olulisemaid ajaloolisi sümbo
leid. Kuigi vanas anatoomi
kumis pole viimasel kuuel 
aastal enam anatoomiat, 
histoloogiat, farmakoloogiat, 
topograafilist anatoomiat ega 
kohtumeditsiini õpetatud, on 
sel hoonel jätkuvalt oluline 
roll ka tänapäeval.

Vana anatoomikum

Läbi aegade on ülikool õpe
tanud ühisolemist ja hindama 
püsiväärtusi. Neid väärtusi 
hoiavad ja kannavad nii ini
mesed kui ka hooned. Kahe 
sajandi jooksul on Toomemäel 
tulevastele arstidele õpetust 
jagatud ning nende teadmis
tega on nad edukalt hakkama 
saanud kõikjal maailmas.

Ka praegu Eestimaal prakti
seerivast 4500 arstist on ena
mik saanud arstikutse Tartust, 
kõigil neist on oma isiklik 
suhe vana anatoomikumiga. 
Väärib esiletõstmist, et vaata
mata eaka vana anatoomiku
mi hoone amortiseerumisele, 
toimus seal väga tulemuslik 
ja pidev õppe-teadustöö kuni 
viimase tegutsemisaastani.

Vana anatoomikumi hoone 
vajab terviklahendust nii uue 
sisu kui remondi osas. Juba 
tänavu ülikooli poolt ettevõe
tud fassaadi korrastus toob 
esile hoone arhitektuurse 
ilu, kuid maja vajab remonti 
tervikuna.

Tartu Ülikooli ajaloolise 
tuumikhoonestuse renovee-

Teaduskond on edenenud -  vii
mastel aastatel on valitud 9 uut 
professorit. Teist aastat järjest 
kaitsti 15 doktoritööd jne.

rimise riikliku programmi 
eelnõu projekt on küll val
mimas, kuid ootame toetust 
ka eraisikutelt. Sel eesmärgil 
TÜ Sihtasutuse juurde loodud 
vana anatoomikumi fondi 
eesmärk on koguda ja vahen
dada annetusi ning toetusi 
vana anatoomikumiga seotud 
ettevõtmistele ning toetada 
väärika hoone täitmist uue ja 
huvitava sisuga.

Viimastel aastatel on 
teaduskonna üks eesmärk 
olnud kliinilise meditsiini ja 
farmaatsia eriala õppe- ning 
teadustöö kaasajastamine ja 
materiaalse baasi ning infra
struktuuri loomine.

Aasta arstiteaduskonnas
Alates 1999. aastast on 

vana anatoomikumi asemel 
tänapäevased tingimused 
Biomeedikumis ja farmaatsia- 
tudengitele tänavu sügisest 
tehnoloogiainstituudi hoones 
paiknevates uutes farmaatsia 
instituudi ruumides. Lähi
kuudel kolib ka dekanaat 
Biomeedikumi. Teaduskond 
on saanud enda kasutusse 
väga vajalikku laboripinda 
Biomeedikumis ning uued 
ruumid sai ka molekulaarse ja 
kliinilise meditsiini tippkeskus.

Eraldi tahaks ära märkida 
radioloogia õpetamise tingi
muste parandamist. Koostöös 
ravimifirmaga Berlin-Chemie 
sisustati radioloogia õppe- 
ruum kaasaegse tehnikaga.

Vältimatu on Maarjamõisa 
meditsiinilinnaku edasine 
arendamine nii uute vajalike 
ehitiste kui ka infrastruktuuri 
mõttes. Tänaseks on käivitu
nud TÜ Kliinikumi uue hoo

nekompleksi projekteerimine 
ning järgmisest suvest algab 
ka selle ehitus.

Järelkasv
Viimastel aastatel on 

teaduskonda valitud 9 uut 
professorit, nendest 7 klii- 
nilistel erialadel, mis annab 
teatud optimismi tuleviku 
suhtes. Samuti annab teatud 
kindlust tuleviku suhtes suu
renenud teadurite ja vanem
teadurite arv. Täidetavate 
sihtfinantseeritavate teemade 
arv suurenenus 26ni, täide
takse kaht ESTAGi granti ning 
20 välislepingut. Arstiteadus
kond on seotud nelja riikliku 
programmi täitmisega.

Teist aastat järjest kaitsti 15 
doktoritööd ning tänavu jõu
dis esimese kaitsmiseni nomi- 
naalaja sees ka neuroteaduste 
õppekaval õppinud doktorant 
Sirli Raud. Järgitud on arsti
teaduskonnas kehtestatud 
nõudeid doktoriõppe struktu- 
reeritud korraldamiseks ning 
ka doktorantuuri edukuse 
hindamise kriteeriume. Meil 
on hea meel, et need põhi
mõtted on aluseks ka tänavu 
ülikoolis vastu võetud dokto
riõppe reformile.

Koos bioloogia-geograafia- 
teaduskonnaga töötati välja 
rahvusvaheline ingliskeelne 
ühisõppekava biomeditsiini 
magistritasemele. Arsti põhi
õppes täiendati õppekava 
humanitaarainete blokiga -  
eetika, meditsiini teooria, 
meditsiini õigus ja meditsiini 
ajalugu.

Täisversioon w w w .u t.ee / 
ajaleht

T A N A  L E H E S  

Intervjuu
prof Heidi-Ingrid 
Maaroosiga 
LK 3

Academica IX
LK 2

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Täna toimuval TÜ nõukogu is
tungil tehakse ülevaade 2005. a 
vastuvõtust ja arutatakse in
dividuaalse akadeemilise kar
jääri ja õppetoolide staatust.

Antakse seisukohavõtt dok
toriõppekavade kinnitamise 
kohta, kinnitatakse koolikor
ralduse magistriõppekava ja 
TÜ nõukogu 2005. a sügis
semestri tööplaan. Samuti on 
kavas luua antropoloogilise ja 
etnolingvistika õppetool ning 
moodustada nõukogu alalised 
komisjonid.

Valimised
Valitakse ka mitu uut profes
sorit. Euroopa õiguse profes
soriks kandideerib Hamburgi 
Ülikooli asendusprofessor, dr 
iur Joachim Sanden, krimi- 
noloogia professoriks avaliku 
õiguse instituudi dots, õigus- 
tead knd Jaan Ginter ja õigus
instituudi dots, psühhol-lmd, 
dr iur Jüri Saar ja molekulaar- 
tehnoloogia professoriks TTÜ 
molekulaartehnoloogia prof, 
keemiaknd Mati Karelson.

Juhtivteaduriks kandideerib 
uurija-prof, keemiaknd Asko 
Uri ja katsekoja direktoriks 
keemilise füüsika instituudi 
doktorant, MSc Kristina Virro.

Emeriitprofessoriks on 
kavas nimetada prof Toomas 
Tenno.

AV avaaktus
Täna kell 12 algab aulas ava
tud ülikooli (AV) avaaktus. 
Aktuse avab rektor prof Jaak 
Aaviksoo.

Tervitustega esinevad 
õppeprorektori abi Toomas 
Liivamägi, Nordea Eesti juha
tuse esimees Vahur Kraft ning 
avatud ülikooli ajakirjanduse 
ja suhtekorralduse eriala esi
mese aasta üliõpilane Kadri 
Paita. Avatud ülikoolis õpib 
kokku 4500 üliõpilast 70 
õppekava alusel.

Avaaktust on võimalik jälgi
da ka Interneti vahendusel 
aadressil http://video.ut.ee.

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

Kas oled 
elamistingimustega rahul?

Vastajaid: 372

Uus küsimus:
Kust saad infot 

stipendiumite kohta? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:piret.orav@ut.ee
http://www.ut.ee/
http://video.ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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U U D I S E D Rahvusülikool ja võõrkeelne õpe

Rektor Jaak Aaviksoo tänab aulaloengu pidajat profDieter 
Langewieschet põhjalikku ettekande eest. a ija  s a k o v a

Diskussioonis osalesid (vasakult) prof Inga D. Neumann, 
prof Klaus Liider ja prof Gabriele Rippl. a ija  sa k o v a

Ülikool tunnustab
TÜ suure medaliga autasus
tati majandusteaduskonna 
prof Jüri Seppa pikaajalise 
töö eest dekaanina ja teadus
konna arendamise eest ning 
olulise panuse eest TÜ arsti
teaduskonna ja Karolinska 
Instituudi koostöö arendamise 
eest Karolinska Instituudi dot
senti Tommy Linne'd.

TÜ aumärgi ja tänukirja 
pälvisid aktiivse ja tulemusli
ku töö eest arvutiteaduse ins
tituudi lektor Anne Villems ja 
psühholoogia osakonna prof 
Tiia Tulviste ning bioloo- 
g ia-geograafia teaduskonna 
geoloogia instituudi insener 
Arvi Liiva.

TÜ aumärgiga autasustati 
70. sünnipäeval füüsika-kee- 
miateaduskonna keskkonna- 
füüsika instituudi erakorra
list vanemteadurit Eduard 
Tamme.

Advokaadibüroo 
toetab tudengeid
28. septembril kirjutasid õi
gusteaduskonna dekaan prof 
Kalle Merusk, advokaadibüroo 
Luiga Mody Hääl Borenius 
nõukogu esimees Margus 
Mugu ja TÜ Sihtasutuse juha
tuse liige Ruth Kotsar alla sta
tuudile «Teldersi sihtkapital».

Selle vahenditest hakatakse 
rahastama õigusteaduskonna 
üliõpilaste osavõttu Teldersi- 
nimelisest rahvusvahelise 
õiguse harjutuskohtu võist
lusest.

Teldersi võistlus on rahvus
vaheline õigustudengite har- 
jutuskohus Haagi Rahupalees, 
kus igal kevadel kohtuvad 
kuni 25 Euroopa riigi võist
konnad.

Avaliku halduse üli
õpilastööde konkurss
Eile selgusid Tartus riigiametni
ke foorumil avaliku halduse üli
õpilastööde konkursi võitjad.

Viiest auhinnatööst oli neli 
TÜst. Peaauhind määrati 
Elari Kivisoole (võrdõi
guslikkuse edendamine) ja 
Liina Mauringule (oluline 
majanduspoliitiline temaatika 
bakalaureusetöös).

Eriauhinna pälvisid Jaana 
Lillemägi (innovatsiooni 
edendamise temaatika baka
laureusetöös) ja Laura Kirss 
(aktuaalne ühiskonna arengu 
problemaatika magistritöös).

Žürii esimehe, Riigikantselei 
osakonnajuhataja Külli Viksi 
sõnul tahetakse üliõpilastööde 
konkursiga kaasa aidata ava
liku halduse arendamisele 
ja avaliku teenistuse maine 
parandamisele. Konkurss väär
tustab ka avaliku halduse alast 
teadus- ja arendustegevust.

Narvas alustab  
veel üks ülikool
28. septembril alustas Narva 
kolledžis tööd abiturientide 
eelülikool.

Neil on võimalik paralleel
selt koolitööga kuulata ka 
loenguid kolledžis. Kogutud 
ainepunkte saab ülikooliõpin- 
gute ajal kasutada valik- ja 
vabaainetena.

Kolledži direktori Katri Rai
gi sõnul on eelülikooli käivita
mise mõte anda viimase aasta 
õpilastele aimu keskkooli ja 
ülikooli erinevustest. «See
tõttu on oluline, et abiturien
did õpivad koos üliõpilastega 
ning täidavad ainepunktide 
saamiseks samasuguseid 
tingimusi kui veidi vanemad 
õpingukaaslased.» Eelülikooli 
registreerus 15 õppijat.

A ija  S ako va

26. septembril toimus aulas 
IX Saksa-Eesti akadeemilise 
nädala Academica pidulik 
avamine.

Tervitustega esinesid
haridus- ja teadusministee- 
riumi (HTM) nõunik Heli 
Aru, Saksamaa Liitvabariigi 
suursaadik Eestis Julius 
Bobinger ja ürituse sponsori 
Nordrhein-Westfaleni liidu
maa Tööandjate Liidu esinda
ja ning Eesti aukonsul Düssel
dorfis dr Jochen Kirchhoff.

Prof Dieter Langewiesche 
pidas aulaloengu «Rahvus ja 
rahvusriik Euroopas. Ajaloo
lised kogemused ja tuleviku
nägemused».

Aulaloengule järgnes dis
kussioon «Ingliskeelne ülikool 
Saksamaal ja Eestis», mida 
juhtis rektor prof Jaak Aavik
soo. Samuti esitles filosoofia 
osakonna ja eetikakeskuse 
juhataja prof Margit Sutrop 
Academica VIII konverentsi- 
kogumiku.

Aulaloeng rahvusriikidest

Ürituse avasõnades toonitas 
rektor prof Jaak Aaviksoo 
Tartu Ülikooli rahvuslikku 
dimensiooni. Aaviksoo oli 
samal päeval enda sõnul vas
tanud ajakirjanike küsimuste
le, kas TÜ on loobunud oma 
missioonist olla eestikeelne 
rahvusülikool: «Ega me ru
malamad ole, kui sada aastat 
tagasi. Juba siis sõnastati 
põhimõte «Saagem eurooplas
teks, jäägem eestlasteks»».

Suursaadik Julius Bobinger 
avaldas oma heameelt 
Academica toimumise üle. 
«Kui Academicat ei oleks, 
tuleks see välja mõelda,» 
ütles Bobinger. Prof Dieter 
Langewiesche (sünd 1943) 
Tübingeni Ülikoolist püüdis 
oma ettekandes vaadelda 
kaasaega läbi ajaloolise pers
pektiivi. Langewiesche püsti
tas küsimuse, kas Euroopa 
Liit on oma ülesehituselt ja 
funktsioonidelt Euroopas mi
dagi põhimõtteliselt uut. Ning 
kas EL tähendab loobumist 
rahvusriikidest.

Langewiesche järgi on EL 
Euroopas põhimõtteliselt uus 
vorm, millele ei leidu ajaloo
list vastet, kuid see ei tähista 
loobumist rahvusriikidest. 
«Euroopa riigid ei ole tea
tud küsimusi ELi pädevusse 
usaldanud. Nii defineeritakse 
ja luuakse rahvust jätkuvalt 
rahvusriigi tasandil,» rääkis 
Langewiesche.

A ija  S akova

Täna lõpeb Tartus Eesti 
Võrdleva Kirjandusteaduse 
Assotsiatsiooni (ICLA) 6. 
rahvusvaheline konverents 
«Maailmakirjanduse ret
septsiooni dünaamika».

Maailmakirjanduse prof 
Jüri Talveti sõnul kuulati kol
mel päeval üle 40 ettekande 
14 riigi õpetlastelt peamiselt 
inglise, aga ka hispaania, 
saksa ja  prantsuse keeles. 
«Avaettekande pidas ICLA 
asepresident prof Dorothy 
Figueira Georgia Ülikoolist. 
Mainekate külaliste kõrval 
Brasiiliast, Sloveeniast, Vene
maalt ja Hongkongist astuvad 
üles eesti vanema ja noorema 
põlvkonna kirjandusuurijad,» 
lisas Talvet.

Konverentsil arutatakse 
tema sõnul, kuidas on maail-

Academica IX avaliku pa- 
neeldiskussiooni teema oli 
«Ingliskeelne ülikool Saksa
maal ja Eestis». Diskussiooni 
ajendiks oli välissuhete osa
konna juhataja Virve-Anneli 
Vihmani sõnul hetkel väga 
aktuaalne ingliskeelse õppe 
arendamise küsimus rahvus- 
ülikoolis.

Ingliskeelne rahvusülikool

Diskussioonis osalesid 
HTMi nõunik Heli Aru, filo
soofiateaduskonna dekaan 
prof Birute Klaas, teaduspro
rektor prof Ain Heinaru ja 
arstiteaduskonna dekaan prof 
Toomas Asser.

Sakslastest osalesid prof 
Dieter Langewiesche, prof 
Gabriele Rippl Göttingenist, 
prof Klaus Lüder Speyerist 
ja prof Inga D. Neumann 
Regensburgist.

Rektor Jaak Aaviksoo avas 
arutelu küsimusega, mis on 
rahvusülikool. Kui saksa 
õppejõududele oli mõiste

makirjanduse vastuvõtt mõju
tanud rahvaste teadvust.

28. septembril esitleti ka 
ICLA rahvusvahelise aastakir
ja Interlitteraria 10. numbrit.

«Nationaluniversität» võõras 
ja sellesse suhtuti ettevaatu
sega, siis prof Klaas mõistis 
rahvusülikooli all eestikeelse 
hariduse kaitsjat.

Veel tõstatas rektor rah
vusülikooli rahvusvahelise 
funktsiooni, ingliskeelse õppe 
osakaalu ja  keelepoliitika va
jaduse küsimused.

Nii prof Klaas kui ka prof 
Neumann nentisid, et ülikoo-

Jö rg  W e b e r
Greifswaldi Ülikooli saksa ja 
inglise filo loogia üliõpilane, 
TÜ 2005. a kevadsemestri 
vahetusüliõpilane

Acadmica ajal toimus juba 
kolmandat korda Domus 
Dorpatensises Saksa-Eesti 
tudengite kohtumisõhtu.

Lähtudes üldisest Acade
mica teemast, oli üliõpilaste

Konverentsi korraldas TÜ 
maailmakirjanduse õppetool. 
Toetasid haridus- ja kultuuri
ministeerium, Eesti Kultuur
kapital ja Eesti Kirjanike Liit.

lis koolitatavad spetsialistid 
peavad peale erialateadmiste 
suutma väljendada end nii 
ema- kui ka võõrkeeles. «Hea 
ingliskeelne suhtlemisoskus 
on loodusteadustes eduka 
lõpetamise tingimuseks,» 
ütles Neumann.

Ülikoolide keelepoliitika

Saksamaal ülikoole puudu
tavat keelepoliitikat riiklikul 
tasandil ei eksisteeri. Õppe
töö keele valik on osalejate 
sõnul konkreetse teaduskonna 
otsustada.

Nii prof Birute Klaasi kui 
Heli Aru meelest on Eestis 
oluline keeleküsimusi regu
leerida. Eesti keele püsima
jäämise tagab Klaasi sõnul 
see, et seda kasutatakse igas 
valdkonnas. Ka teaduses.

Aru sõnul tegeleb HTM 
praegu kõrghariduse rah
vusvahelistumise strateegia 
väljatöötamisega, mis sätes
tab, et kuni magistritaseme 
lõpuni tuleb üliõpilastele pak
kuda eestikeelset haridust. 
Doktoriõppe keele küsimused 
on ülikoolide nõukogude re
guleerida.

Hinnanguliselt toimub 5% 
õppetööst Saksamaa ülikooli
des inglise keeles. Eestis võiks

õhtu pealkiri «Sakslasena 
Eestis ja eestlasena Saksa
maal».

Kutsutud olid Saksamaal 
vahetusüliõpilasena õppinud 
eestlased ja hetkel Tartus 
õppivad Saksa vahetusüli- 
õpilased. Õhtu jooksul kes
kenduti peamiselt rahvuse 
ja kultuuri mõistetele ning 
sellele, millist rolli mängivad 
need välismaal olles.

see protsent osalejate sõnul 
olla 2-3 % juures.

Tulevikku vaadates tõdes 
Heli Aru, et ingliskeelse õppe 
osakaal ilmselt suureneb, mis 
on paratamatu ja normaalne. 
«Kindlasti ei tohi aga jätta 
tarvitusele võtmata kaitse
mehhanisme eesti keele ja 
eestikeelse hariduse säilitami
seks. Tuleb rohkem panustada 
eestikeelsete õppematerjalide 
avaldamisse ja terminoloogia 
arendamisse,» rääkis Aru.

Academica Vill kogumik

Prof Margit Sutrop tut
vustas äsja trükist ilmunud 
Academica VIII kogumikku. 
«Kogumik on paralleelselt nii 
eesti kui saksa keeles. See on 
ühelt poolt rahvusvaheline 
ning teisalt oma teemade 
poolest interdistsiplinaarne,» 
lisas Sutrop.

Kogumiku toimetasid ja 
valmistasid ette prof Margit 
Sutrop, Eesti Keele Instituu
di direktor Urmas Sutrop ja 
etnoloogia teadur Kirsti Jõe
salu.

27. septembril toimus tea
duskondades, Tartu Ülikooli 
Raamatukogus ja muuseumi
des kokku 18 külalisesineja 
ettekannet.

Jutustati oma juhtumistest 
ja võrreldi üksteise kogemusi.

Diskussiooni juhtisid saksa 
filoloogia magistrant Aija 
Sakova ja artikli autor.

Ametliku diskussiooni järel 
oli kõigil osalejatel võimalus 
rikkaliku suupistelaua ääres 
jätkata vestlust kitsamas rin
gis. Kindlasti said sellel õhtul 
alguse nii mitmedki püsivad 
sõprussuhted.

Rahvusvaheline kirjanduskonverents

Prof Jüri Talvet (paremal) ulatab ICLA asepresidendile 
Dorothy Figueirale Interlitteraria uue numbri. a ija  s a k o v a

S T I P E N D I U M

Ernst Jaaksoni 
mälestusfondi stipendium

TÜ Sihtasutus kuulutab välja Ernst Jaaksoni mälestusfondi 
stipendiumikonkursi.
Fond toetab välismaal kraadiõppes õpinguid või teadus
uuringuid jätkavaid eesti soost doktorante, teadureid ja 
õppejõude.
Stipendium või stipendiumid määratakse üks kord aastas 
(tänavu on see 200 000 kr).
Igal aastal esitavad teaduskonnad sihtasutuse juhatusele 
prioriteetsed teadusvaldkonnad, millele saab kandideerida. 
Sel aastal on teaduskonnad esitanud järgmised teadusprio- 
riteedid: «Eesti keel ja rahvuskultuur globaliseeruvas maa
ilmas» (FL), «Evangeelne teoloogia» (US), «Keskkonnaõigus» 
(OI), «Farmatseutiline tehnoloogia» (AR), «Eetika riikluse 
edendamiseks» («Ethics facilitating statehood») (SO), «Arvu
titeadus» (MT), «Liikumis- ja sporditeadused» (KK), «Õppe
kava teooria ja praktika» (HT), «Avaliku sektori ökonoomika» 
(MJ), «Ökoloogia» (BG) ja «Materjalitehnoloogiad» (FK).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2006.

Info ja taotluste blanketid: TÜ Sihtasutus, tel 737 5852 või 
521 6820 või ruth.kotsar@ut.ee, www.ut.ee/sihtasutus.

Saksa-Eesti tudengite kohtumine

mailto:ruth.kotsar@ut.ee
http://www.ut.ee/sihtasutus
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Majandusarvestuse
konverents
Täna lõpeb Oeconomicumis 
kahepäevane rahvusva
heline teaduskonverents 
«Arvestuse ja majandus
tulemuste juhtimise aren
gusuunad era- ja avalikus 
sektoris».

Konverentsil osalevad 
teoreetikud ja praktikud nii 
era- kui ka avaliku sektori 
majandusarvestuse ja sellega 
seotud valdkondadest.

Põhiteemad on finantsar- 
vestus, juhtimis- ja kuluar- 
vestus, finantsplaneerimine, 
finantsanalüüs, controlling, 
majandustulemuste hindami
ne ja juhtimine ning audiitor
kontroll.

Konverentsist võtavad osa 
külalised Lätist, Leedust, Poo
last, Tšehhist, Saksamaalt, 
Hollandist, Soomest, Itaaliast 
ja Eestist.

Rahvusvaheline
germanistikakonverents
A ija  S akova

4 .-9 . oktoobrini toimub Tar
tus rahvusvaheline germa
nistikakonverents «Deutsch 
am Rande Europas».

Konverentsi päevad on 
saksa filoloogia erak lektori 
Reet Benderi sõnul jagatud 
temaatiliselt. «Kolmapäev on 
pühendatud keeleajaloole ja 
keelekontaktidele sajandi
vahetusel. Neljapäeval räägi
takse saksa ja saksakeelsest 
kirjandusest, reedel võrdle
valt saksa keelest. Laupäev 
on ette nähtud keelepoliitika 
küsimuste arutamiseks,» 
täpsustas Bender.

Neljapäeval, 6. oktoobril

kl 18 avatakse TÜ Raamatu
kogus näitus «Brüder Grimm 
in Berlin». Näitus on kokku 
pandud Berliini Humboldti 
Ülikoolis. Selle avab endi
ne TÜ külalislektor prof dr 
Klaus-Dieter Ludwig Berliini 
Humboldti Ülikoolist.

Konverentsil osaleb 27 tead
last Saksamaalt, Soomest, 
Lätist ja Eestist.

Konverentsi korraldavad 
Göttingeni, Turu ja Tartu 
Ülikool. Toetavad Saksa aka
deemiline vahetusteenistus 
(DAAD) ja Saksa saatkond 
Tallinnas.

Konverents toimub Paabe- 
lis, Ülikooli 17. Programm 
www. f 1 .ut. e e /111458.

Mare Ainsaar teadus- 
ja arendusosakonna juhiks
Varje Sootak

Teadus- ja arendusosakon
na uueks juhiks valiti Mare 
Ainsaar.

Sotsiaalteaduskonna sotsio
loogia ja sotsiaalpoliitika osa
konna teadur Mare Ainsaar 
(sünd 1966) on lõpetanud 
1990 Tartu Ülikooli geograa
fia osakonna.

1994 kaitses ta magistri
töö geograafia erialal Tartu 
Ülikoolis ja 2004 doktoritöö 
sotsiaalteaduste erialal Turu 
Ülikoolis.

Ta on töötanud peale Tartu 
Ülikooli TA Ökoloogia Insti
tuudis, Hollandi Majandus
instituudis, Turu Ülikoolis, 
Max Plancki Demograafia 
Instituudis, olnud vabariigi 
rahvastikuministrite nõunik. 
Ta on ennast erialaliselt 
täiendanud Kesk-Euroopa Üli
koolis, Oxfordi Ülikoolis, Max 
Plancki Instituudis Saksamaal 
ja mujal.

Mare Ainsaar on koordi- 
neerinud ja juhtinud mitmeid

rahvusvahelisi uuringuid ning 
projekte Tartu Ülikoolis.

Ekspertkomisjon pidas olu
liseks Mare Ainsaare teadmisi 
Eesti ja rahvusvahelisest kõrg
haridus- ning teaduskorral
duses^ rahvusvaheliste ning 
Eesti töörühmade juhtimise 
kogemust nii tegev- kui ka stra
teegilise juhina ja teadustöö 
kogemust Eestis ja välismaal.

Uus teadus- ja arendus
osakonna juhataja asub tööle 
järgmisel kuul.

80 aastat organiseeritud 
hoolekannet Eestis
6. ja 7. oktoobril toimub Tar
tus rahvusvaheline konve
rents «80 aastat organisee
ritud hoolekannet Eestis -  
minevikukogemused ja tule- 
vikuootused».

Konverents on pühenda
tud 1925. a. vastu võetud

hoolekande seaduse 80. ja 
sotsiaalhoolekande seaduse
10. aastapäevale. Ettekanded 
on poliitikutelt, teadlastelt, 
sotsiaaltöötajatelt jt.

Konverentsi korraldavad 
TÜ, sotsiaalministeerium ja 
Tartu Linnavalitsus.

Eesti suurim prilli- ja kontaktläätsevalik

Ühekuulised kontaktläätsed alates 140 k roon i/paar

EA6LE •  V I S I ON
Elu on v a a ta m is t  v a ä i  t

www.eagle-vision.ee

TARTU Soola 8 (Emajõe Ärikeskus), 
tel. 7371060 
E-R 9-18. L 9-16 
tartu@eagle-vision.ee

Depressiooni enneta
mine ja riskitegurid
V a rje  S o o ta k

Arstiteaduskonna päeva 
teaduskonverentsi ühe 
sümpoosioni teema on 
«Depressiooni levik, riski- 
faktorid, diagnoosimine ja 
ravi». Sellel tutvustatakse 
esmakordselt rahvusvaheli
se projekti PREDICT esime
se etapi uurimistulemusi.

Polikliiniku ja  perem e- 
ditsiin i õppetooli juhata
ja  prof Heidi-Ingrid Maa
roos, m is on PREDICT- 
projekt?

See on patsientide tervise 
ja elustiili projekt. Uurime 
depressiooni riski esmatasan
di meditsiinis. Patsient tuleb 
ju kõigepealt oma murega 
perearsti juurde. Me ei uuri 
niivõrd juba olemasolevat 
haigust, kuivõrd haiguse ris
ki ja  riskifaktoreid, et oleks 
võimalik öelda, millisel 
patsiendil on oht haigestuda 
depressiooni ja et patsiendiga 
saaks tegelda juba enne hai
gestumist.

Kes osalevad projektis?
Kolm aastat kestnud üle

euroopalises teadusprojektis 
osalevad Suurbritannia,
Holland, Sloveenia, Portugal, 
Hispaania ja Tsiili.

Eestis on peale meie õppe
tooli kaasatud ka psühhiaat
riakliiniku teadlased, 24 
perearsti ja 16 vastava kooli
tuse saanud psühholoogi või 
meditsiiniharidusega interv
jueerijat.

Töögrupis on mitu värske 
doktorikraadiga teadlast, 
nagu Anu Aluoja, Ruth Kalda, 
Marje Oona, Mari Järvelaid jt. 
Meil on küllaltki eluvõimeline 
noor kollektiiv -  selle teema
ga tegeleb ka neli doktoranti.

Keda ja  kuidas uuriti?
Uuriti 1100 patsienti 18-75 

aasta vanuses 6 ja  12 kuud 
pärast esimest arsti juures 
käimist.

Depressiivne häire esinebki 
väga sageli esmatasandi pat
sientidel, see on igal neljandal 
arsti poole pöördujal (23,6%). 
Palusime osaleda just tava
listel perearsti patsientidel. 
Meie patsiendid olid järgne
vatest uuringutest ise väga 
huvitatud, näiteks kolmanda
le uuringule tuli 994 inimest.

Me ei saa depressiooni sotsiaalmajandus
likke põhjusi ära hoida, aga püüame koos 
teistega neile tähelepanu juhtida ja  riski
tegureid ennetada.

Kokku uuriti seitsmes riigis
15 252 patsienti.

Kinkisime oma patsientide
le tänuks osalemise eest tassi 
projekti PREDICT logoga. 
Eesti-poolse panusena kasu
tati sama logo ka iga osaleva 
riigi omakeelse intervjuu ja 
riskiküsimustiku kaanel.

Kas see  uuring puudutab  
ka üliõpilasi?

Doktorant Triin Eller, dots 
Anu Aluoja, prof Veiko Vasar 
ja Marlit Veidi uurisid depres
siooni ja ärevuse sümptomeid 
seoses uneprobleemidega 
arstiüliõpilastel. Selle kohta 
peetakse ka ettekanne.

Kellel ja  m iks esinevad  
depressiivsed  häired?

Vanuseliselt esineb häireid 
kõige rohkem 40-49-aastastel, 
mõnevõrra rohkem naistel.

Kaasajal on tekkinud uued 
riskifaktorid, milleks on sage
li töö- ja  elukondlikud põhju
sed, nagu töökoha kaotus, 
alluvussuhted, konkurents, 
laenukoormus, väiksem mate
riaalne kindlustatus, lahuta
mine, leseks jäämine jmt.

Kas Eesti elanik on selle 
uuringu koostööpartnerite 
riikide omadest haigem?

Ei ole, Eesti jäi vahepeale. 
Üllatas, et kõige rohkem esi
neb depressiooni Suurbritan
nias. Kõige vähem on seda 
Sloveenias. Võrdlus teiste 
maadega on oluline, sest 
vahel tunneme ennast võib
olla liiga depressiivsena. Aga 
kui majanduslike tingimuste 
poolest kindlustatumas riigis 
on rohkem haigeid, siis peaks 
meil olema ka teisi põhjusi.

Võib-olla oli intervjueeri
jatel teatud ravitoimegi, sest 
inimesed said oma probleemi
dest rääkida. Vahel on stressi 
põhjuseks see, et keegi ei tun
ne teise inimese vastu huvi.

M illised on veel esia lg 
sed  uurim istulem used?

Oleme kogunud rahvus
vahelise diagnostilise liit-

intervjuuga väga väärtusliku 
patsientide riskifaktorite and
mebaasi. Perearstide jaoks 
tahame teha elektroonilise 
riskifaktorite juhise, et nad 
saaksid kiiresti patsiendi ris
kifaktoreid hinnata ja meet
meid soovitada.

Kuidas saab neid pat
siente aidata?

Meil on kavas välja pakkuda 
mõjutusprogramm, kus püüa
me uuritud patsiente nõusta
da, informeerida neid nende 
individuaalsetest riskifaktori- 
test, sh ka sotsiaalmajandus
likest teguritest. Üritame neid 
aidata psühholoogiliste nõus
tajatega, ka taastusraviga.

Võib-olla saame koostööks 
kaasata ka sotsiaalteaduskon
na sotsiaalpoliitika osakonna 
teadlasi.

Me ei saa arstidena depres
siooni sotsiaalmajanduslikke 
põhjusi ära hoida, aga püüame 
koostöös teistega neile tähele
panu juhtida ja riskitegureid 
ennetada. Samuti ei saa me 
inimesi jõukamaks teha ega 
korteriolusid parandada, aga 
ehk saame koos psühholoo
gide ja sotsiaalteadustega 
muuta nende suhtumist, pa
randada enesetunnet.

Kellel on muidugi tõsine 
depressiivne häire, peab ra
vimeid võtma, aga kelle häire 
pole veel nii kaugele arene
nud, saaks abi ka ravimita, 
kui teame tekkepõhjusi.

Kas uuring jätkub?
Kogutud andmebaas või

maldab jälgida samasid pat
siente, et paremini protsessi
dest aru saada ja  registreerida 
riskifaktorite mõjutuste tu 
lemusi. Oluline on, et saame 
tegelda teemaga järjepidevalt, 
patsientide valik perearste 
külastavate isikute hulgast 
võimaldab seda.

Oleme teinud ka taotluse 
jätkuvaks uuringuks, et näi
data, kuidas riskifaktoritega 
tegelemine võimaldab ära 
hoida või mõjutada kroonilisi 
tervisehäireid.

«Rahvusvahelise diagnostilise liitintervjuu kaanel kasutasid ka teised projektis osalevad 
riigid Eesti pakutud logo,» ütles prof Heidi-Ingrid Maaroos. v a r j e  s o o t a k

U U D I S E D

Dekaani valim ised
Rektor kuulutas välja filo
soofiateaduskonna dekaani 
valimised.

Kandidaatide esitamise 
tähtaeg on 16. november, 
kandidaate registreerib aka
deemiline sekretär.

Dekaani valimine toimub
30. novembril.

DNC seminar
4. oktoobril kl 18.15 algab 
Iuridicumis Näituse 13A-101 
DNC (DotNetClub) seminar, 
kus tutvustatakse INETA (In
ternational .NET Association) 
ja DNC rolli ning Microsoft 
.NETi uuemaid tehnoloogilisi 
suundumisi.

Osa võivad võtta nii 
praegused kui ka tulevased 
kasutajad, kohapeal saab ka 
liikmeks registreerida.

DotNetClub on Microsoft 
.NETi tehnoloogia kasutaja
te kogukonna Lõuna-Eesti 
kasutajatele orienteeritud 
ühendus. Eesmärgiks on 
oma liikmete harimine ning 
kogemuste ja teadmiste va
hetamine.

Osavõtuks registree
ruda: tel 742 0040 või 
marguskaur@hot.ee.

Osavõtt on tasuta.

Rebaste ristim ine
4. oktoobril kell 20.15 algab 
Raekoja platsil kõigi Tartu 
kõrgkoolide üliõpilaste suur 
ülelinnaline rebaste ristimine.

Peetakse tervituskõnesid, 
mängib puhkpilliorkester 
Popsid. Õhtu jätkub ööklubis 
Atlantis, kus antakse rebase- 
vanne ja  loetakse tibusid.

Ürituse korraldavad TÜ ja 
EPMÜ üliõpilasesindus. Pea- 
toetaja on Hansapank, toeta
jad Tartu Õlletehas, Ekspress- 
buss jt.

TÜ kalender 2006
3. oktoobrini saab teabetalitus- 
se teada anda (tel 737 5509, 
liina.jurgen@ut.ee) sündmus
test, mis võiksid kajastuda 
TÜ 2006. a seinakalendris. 
Kalendrisse märgitakse aasta 
tähtsamad sündmused, lõpu
aktused, juubilarid ning ka 
daatumeid ülikooli ajaloost (u 
120 üritust ja sündmust).

Eelmise aasta kalendri näi
dis: www.ut.ee/28102.

Kalendrite tellimusi võtab 
vastu administratsioonidirek- 
tori vastutav sekretär Mai Ku
kumägi. Tellimiskirja märkida 
tellija struktuuriüksuse nimi, 
aadress ning soovitud ka
lendrite arv. Vastavalt tellijate 
arvule kujuneb kalendri hind, 
jäädes vahemikku 45-58 
krooni.

Kalendrid valmivad no
vembris ning need saadetakse 
tellijale koos arvega siseposti 
kaudu.

Kalendrite ettetellimine 
kestab kuni 6. oktoobrini.

« T U D E N G I  S O P S »

Algas registreerimine üle- 
eestilisele harrastajate korv
palliturniirile.
10. oktoobriks registreerimis- 
soov olema jõudnud Eesti 
Akadeemilisse Spordiliitu 
(EASL).
Alagrupimängud ja vahe- 
turniirid toimuvad Tallinnas 
ja Tartus. Finaal on 2. aprillil 
Viljandi spordihoones.
EASLi liikmeskoolide tuden
gitele on võistkonna osale- 
mistasu on 350 kr.
Info ja registreerimine: www. 
easl.ee/reg.

http://www.eagle-vision.ee
mailto:tartu@eagle-vision.ee
mailto:marguskaur@hot.ee
mailto:liina.jurgen@ut.ee
http://www.ut.ee/28102
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Õ N N I T L E M E

Anne Villems 60
TÜ S I H T A S U T U S E  S T I P  E N D I U  MI  KO N KU R S I D

TÜ Sihtasutuse usalduskogu otsustas 2005/2006. õa ja
gada stipendiume kogusummas 710 000 krooni (sh Ernst 
Jaaksoni stipendium 200 000 krooni). Stipendiumitega 
toetatakse üliõpilaste ja kraadiõppurite ning noorteadlas
te õppe- ja teadustööd nii kodu- kui ka välisülikoolides.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratak
se bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe üliõpilasele Eesti 
rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva teadustöö või 
tegevuse eest. Välja antakse üks 10 000-kroonine stipen
dium.

Estraveli reisisihi stipendium toetab kõikide teaduskondade 
vahetusüliõpilasi nende õppe- ja teadusreisidel, kui reisisihiks 
on TÜga lepingulises suhtes olev ülikool. Sihtkohta jõudmi
seks ja Tartusse naasmiseks vajalik stipendium makstakse 
välja ka noorteaduritele kuni 41-aastaseks saamiseni, kui 
taotluses on põhjendatud eesmärgid ning välja toodud ma
jandusliku olukorra kirjeldus. Välja antakse stipendiume kuni 
30 000 krooni ulatuses.

Hermanni reisistipendium toetab magistrante ja doktorante 
nende õppereisidel. Välja antakse stipendiume kokku 30 000 
krooni ulatuses.

TÜ Raefond on asutatud Tartu Linnavalitsuse poolt eesmärgi
ga toetada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, 
õppe-ja arendustööd. Välja antakse 11 stipendiumi ä 10 000 
krooni ja preemiaid 90 000 krooni ulatuses.
Raefondi stipendiumid on mõeldud Tartust pärit TÜ üliõpilas
tele eduka õppetegevuse toetuseks.
Raefondi preemiad on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste 
ja töötajate premeerimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, inf
rastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- 
ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja 
õppetegevuse arendamise eest.
Koos lühikese põhjendusega lisatakse taotlusele üks eksemp
lar või koopia uurimusest ning soovitus teaduskonnast, insti
tuudist või osakonnast. Taotlused esitada TÜ Sihtasutusele.

Seitsmenda Samba stipendium määratakse bakalaureuse
õppe kahe viimase aasta üliõpüastele, magistrandile või dok
torandile silmapaistvate tulemuste eest õppe- ja teadustöös 
ning ühiskondlikus tegevuses. Välja antakse üks stipendium 
(10 000 krooni).

Ruth Käbini stipendium on materiaalne toetus õppe- ja tea
dustöös edukatele arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilastele, 
toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja 
teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Arstiteadusüli
õpilaste Seltsi toetuseks, osalemaks rahvusvaheliste organi
satsioonide tegevuses. Välja antakse kaks 10 000 kroonist 
stipendiumi.

Liisa Kolumbuse stipendium on mõeldud arstiteaduskonna 
doktorantidele, toetamaks nende õpinguid ja teadustööd. 
Välja antakse kaks 10 000-kroonist stipendiumi.

Heino Kruse stipendium on mõeldud arstiteaduskonna 
üliõpilaste ja noorteadlaste õppe- ja teadustöö toetamiseks 
nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Välja antakse üks 
stipendium (10 000 krooni).

Hilda ja Harri Mägi stipendium on mõeldud arstiteadus
konna noorteadlaste ja kraadiõppurite õppe- ja uurimistöö 
toetamiseks. Välja antakse üks 10 000-kroonine stipendium.

Eugen Püssi stipendium on mõeldud õppe- ja teadustöös edu
katele, materiaalset toetust vajavatele arstiteaduskonna üliõpi
lastele. Välja antakse kaks 10 000-kroonist stipendiumi.

Georg-Leander Vehiku stipendium on materiaalne toetus 
õppe- ja teadustöös edukatele eesti soost arstiteaduskonna

üliõpilastele. Välja antakse üks 10 000-kroonine stipendium.

Eesti Olümpiakomitee stipendiumi eesmärk on anda õppe
töös ja spordiliikumise edendamises väljapaistvate tulemuste
ga kehakultuuriteaduskonna üliõpilasele võimalus täielikult 
pühenduda erialasele enesetäiendamisele. Välja antakse üks 
30 000 kroonine stipendium.

Karine ja Martin Koobase stipendium on mõeldud eesti ja 
soome-ugri filoloogia põhiõppe üliõpilaste õppe- ja teadus
töö toetuseks, eelise annab osalemine rahvuskultuurilises te
gevuses. Välja antakse üks 10 000-kroonine stipendium.

Valter Niiluse stipendium toetab läänemeresoome keelte
uurimisvaldkonna tudengeid ja kraadiõppureid nende õppe- 
ja teadustöös ning premeerib selle valdkonnaga tegelevaid 
teadlasi või teadlasrühmi silmapaistvate tulemuste eest. Välja 
antakse kaks 10 000-kroonist stipendiumi.

Gustav Teichmülleri stipendium on mõeldud filosoofia
teaduskonna filosoofia eriala põhiõppe (alates 2. nominaal- 
aastast), magistri- või doktoriõppe Eesti kodanikest üliõpilaste 
toetamiseks õppe- ja teadustöös. Välja antakse üks 10 000- 
kroonine stipendium.

Aare-Ruth Mömeri stipendium on mõeldud ajaloo- ja 
õigusteaduse, iseäranis õigusajaloo magistrandile või dok
torandile, kes on Eesti kodanik. Välja antakse üks 10 000- 
kroonine stipendium.

Ahti Pae stipendium on mõeldud peaainena ajakirjandust, 
õigusteadust, majandusteadust või sotsiaalteadusi (polito
loogia, sotsioloogia, sotsiaal- või kultuurantropoloogia, avalik 
haldus) õppivale 3. või 4. a üliõpilasele. Välja antakse üks
10 000-kroonine stipendium.

Eduard ja Eero Raigi stipendium toetab õigus- või majan
dusteaduse põhi-, magistri- või doktoriõppe eesti soost üliõpi
lasi õppe- ja teadustöös. Välja antakse kaks 15 000-kroonist 
stipendiumi.

Flory ja Erik Kalve stipendium on mõeldud majandustea
duskonna üliõpilaste ja noorteadlaste toetamiseks nende eda
siõppimisel, sh enesetäiendamisel Põhjamaades. Välja antakse 
üks 10 000-kroonine stipendium.

August Parise stipendium on mõeldud keemiaosakonna
magistrantidele, kelle uurimisvaldkond on seotud keskkonna
kaitsega. Välja antakse üks 10 000-kroonine stipendium.

Stipendiumi taotlemiseks esitada sihtasutuse juhatusele hilje
malt 31. oktoobriks:

• stipendiumitaotlus (sihtasutuse vormil)
• CV
• lühiülevaade erialasest tegevusest
• juhendava õppejõu soovitus
• kinnitatud väljavõte ÕISist õppetulemuste kohta
• ülevaade uurimistööst
• vajaduse korral ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima 

asumise või teadustööga tegelemise kohta välisülikoolis
• lühiülevaade ühiskondlikust tegevusest
• vajaduse korral kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või 

teadusasutuse juures
• vajaduse korral kaasfinantseerimise allikad ja suurus

Taotlus sisestada TÜ Sihtasutuse koduleheküljel www.ut.ee/ 
sihtasutus, alajaotises «Taotle stipendiumi».
Lisadokumendid soovitavalt e-postiga: ruth.kotsar@ut.ee. 
Ühele taotlejale ei maksta mitut stipendiumi.
TÜ Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse kätte ema
keelse ülikooli aastapäeva ürituste ajal.

Info kõikide stipendiumite kohta: www.ut.ee/sihtasutus

Paljud Anne Villemsit tundvad 
inimesed (ja Anne ise ka) ar
vavad, et ta on pärit Tartust, 
lõpetanud siin 1. keskkoolis 
vabariigi esimese matemaa
tika eriklassi ning ülikooli 
m a tem aa tik a tead u sk o n n a . 
See on tegelikult osaline tõde, 
ta on pärit hoopis Simuverest. 
Simuvere on küllalt väike Eesti 
linn, Simula jõe suudmes.

Võib-olla paljud polegi 
sellest linnast kuulnud, mis 
pole ka ime, sest tegemist on 
imaginaarse linnaga, kus toi
mus 1993-1994. aastatel üle- 
eestiline arvutisidel põhinev 
kooliõpilaste simulatsiooni- 
alane tegevus.

Nagu paljud Anne Villemsi 
ettevõtmised, oli see esimene 
Eestis, ka mujal maailmas 
polnud eriti palju analooge. 
Ja nagu paljudel tema ette
võtmistel, oli selle aluseks 
samuti meeskonnatöö. Anne 
Villems oli küll üks põhilisi 
ideede genereerijaid, aga 
kindlasti ka teiste ideede kuu
laja ja edasiarendaja.

Kes on kuulanud tema 
esinemisi (ja neid kuulanuid 
on palju nii idas kui läänes, 
õpilasi, üliõpilasi, õpeta
jaid, õppejõude, teadlasi, ka 
akadeemikuid, akadeemia 
presidente jpt) on vahest ko

70

Raul Talvik, emeriitprofessor -
6. oktoober

60

Anne Villems, lektor -  1. 
oktoober

55

Avo Ennok, projektijuht -  2. 
oktoober
Mart Väärtnõu, vanemteadur -
5. oktoober

50

Tiiu Emits, lektor -  5. oktoober

genud seda kaasahaaravust, 
innustust, kus lektor parajasti 
arvuteid või Internetti või 
e-õpet jm tutvustades nagu 
paarkümmend sentimeetrit 
maast üles tõuseb ja publiku 
uute, esialgu ehk ka utoopi- 
listena tunduvate ideedega 
üle kallab. Aga aja möödudes 
on sageli selgunud, et Anne 
Villemsi ideed ongi realisee
runud.

Loodetavasti leiab Anne ise 
aega oma mälestused millalgi 
jäädvustada -  nii 40 -  50 aas
ta pärast ehk, kui igapäevane 
kiire eluviis järele annab.

Aega soovides 
kolleegid arvutiteaduse 

instituudist
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Markus Vetemaa, vanemtea
dur -  5. oktoober 
Olev Kahre, tehnoloogiaspet- 
sialist -  6. oktoober

35

Annika Pertmann, sekretär -
6. oktoober

30

Jaan Masso, teadur -  2. 
oktoober

KAITSMISED
6. oktoobril kaitsevad doktori
töid liikumis- ja sporditeaduste 
erialal ülikooli nõukogu saalis: 
kl 14 Aire Leppik «Changes 
in anthropometry, somatotype 
and body composition during 
puberty: a longitudinal study.» 
Juhendajad prof Toivo Jürimäe 
ja dots Jaak Jürimäe. Oponendid 
prof Albrecht Claessens (Leuveni 
Ülikool) ja prof Vallo Tillmann; 
kl 16 Kristjan Kais «Precompe- 
titive state anxiety, self-con- 
fidence and athletic performance 
in volleyball and basketball 
players.» Juhendaja prof Lennart 
Raudsepp. Oponendid prof Taru 
Lintunen (Jyväskylä Ülikool) ja 
dots Aavo Luuk.

11. oktoobril kl 14.15 kaitseb 
m atem aatika-in form aatika tea- 
duskonnas Liivi 2-224 Aile Jair 
magistritööd «Lookused, nende 
konstrueerimine dünaamilise 
geomeetria tarkvara abil». Ju
hendaja dots Tiit Lepmann. 
Oponent dots Jüri Afanasjev.

13. oktoobril kl 14.15 kaitseb 
õigusteaduskonnas Näituse

20-103 Janar Holm magistri
tööd «Haridusõiguse tagamine 
kohustusliku hariduse tasemel 
ja sellele järgnevatel tasemetel». 
Juhendaja Aare Reenumägi, 
PhD. Oponent Vallo Olle, dr iur.

KURSUS
5. ja 6. oktoobril kl 16.15-19.45 
toimub Lossi 3-112 Toronto Üli
kooli eesti keele ja kirjanduse 
õppejõu dr Tiina Kirsi kursus 
«Akadeemiline kirjutamine». 
Kursus toimub kolmes etapis, 
järgnevad etapid 13.-14. det
sembril ning veebruari alguses, 
täpne ajakava kokkuleppel. 
Maht: 2AP. Hind: 700 EEK. 
Kursus on mõeldud eelkõige 
õppejõududele, kes juhendavad 
üliõpilaste bakalaureuse- ja ma
gistritöid.
Kursusel tutvustatakse akadee
milise kirjutamisega seonduvaid 
probleeme ja antakse ülevaade, 
kuidas peaks toimuma «ennetav 
juhendamine», sh kuidas aidata 
üliõpilasel püstitada teemat, 
defineerida uurimisküsimust ja 
põhimõisteid, arendada väitlust 
sujuvate üleminekutega, teha 
vahet tsiteerimise, refereerimise

ehk parafraasi vahel, kuidas kaa
luda ning valida allikmaterjali ning 
selgelt ja kommunikatiivselt tasa
kaalustada omaenda iseseisvat 
mõtlemist ja sekundaarkirjandu
sest võetud andmeid jms.
Info ja registreerimine: tiina. 
muska@ut.ee.

TEATED
3. oktoobril avatakse ajaloo muu
seumi näitus «Rännak ajas: tee 
Eesti ülikoolini» Kohtla-Järve 
Põlevkivimuuseumis. Näitus 
jääb avatuks 28. oktoobrini. Info: 
Maire Merioja, tel 332 1217.

6. oktoobril kl 12 toimub tarku- 
sepäev maakondade parimate
le ainetundjatele. Vt päevakava 
www.ut.ee/regionaal.
Info: Aire Luts-Vähejaus, tel 627 
1896.

7. oktoobril kl 11 toimub Narva 
kolledži 1. aasta üliõpilaste 
orientatsioonipäev Tartus. Vt 
päevakava www.ut.ee/regionaal. 
Info: Aire Luts-Vähejaus, tel 627 
1896.

Toomkiriku tornid on oktoobris 
avatud laupäeviti ja pühapäeviti 
kl 11-17.

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

TARTU ÜLIKOOL KUULUTAB VÄLJA KONKURSI

TÜ Euroopa Kolledži direktori

ametikoha täitmiseks tähtajaga 1. okt 2006 kuni 31. dets 2008. 
Direktori ülesanne on TÜ Euroopa Kolledži kujundamine 
Balti regiooni juhtivaks interdistsiplinaarseks Euroopa Liidu 
ja siirdeuuringute alaseks keskuseks, sh kolledži tegevuse 
juhtimine, teadus- ja arendusprojektide käivitamine, rahvus
vahelise koostöö edendamine.

Konkursist osavõtuks dokumendid personaliosakonda (Jakobi 4, 
Tartu 51014) 1. novembriks. Info: tel 737 5844.

TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

Seoses käsikirjade kvaliteedinõuete ja 
töömahu suurenemisega võtame tööle energilise

PEATOIMETAJA,
kes oleks võimeline samaaegselt töötama 

m itme käsikirjaga 
ja juhtim a erinevaid toimetusprotsesse.

Vajalik eelnev kirjastamisalane töökogemus, 
suur pingetaluvus ja suhtlemisoskus eri 

teadusvaldkondade autoritega, soovitavalt 
teaduskraadi olemasolu.

Ametikirjeldus: www.tyk.ee. 
Sooviavaldused kandideerimiseks palume saata 

15. oktoobriks: tyk@ut.ee.

---------------------------------w w w .t y k .e e ------------------------------------

S T I P E N D I U M  « H U P E »

Stipendium «Hüpe» toetab 
vanemliku hoolitsuseta Tartu Ülikooli tudengeid.

2005. a antakse välja üks stipendium (5000 krooni). 
Info: www.sipelgad.ee.

Õ N N I T L E M E
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T Ä N A  L E H E S

Lisaleht
sügispäevad

Intervjuu
doktorant Triin 
Elleriga
LK 3

TA R TU  ÜLIKOOLI AJALEHT 14. oktoober 2005

UNIVERSITAS wITARTUENSIS

Traditsiooniliseks kuju
nenud arstiteaduskonna  
päev toimus esimest 
korda 15. oktoobril 1976. 
Sellel esines sõnavõtuga 
ka tervishoiuminister 
Väino Rätsep.

U U D I S E D

Tule täna ülikooli 
arengukoosolekule!
Täna kell 12 algab Vanemuise 
46 ringauditooriumis ülikooli 
arengukoosolek.

Esimesena on kavas rektor 
Jaak Aaviksoo ettekanne.

Kell 12.25-13.30 toimuvad 
valdkondade esindajate ette
kanded.

Kohvipausi järel kell 14-15.15 
on kohapeal algatatud sõna
võtud ja vaba mikrofon.

Seejärel tehakse arengu- 
koosolekust kokkuvõtted.

Arengukoosolekule on 
pühendatud UT eelmine 
number.

TÜ arengukava (A2008), 
valdkondlikud programmid 
ja integreeritud tehnoloogia- 
programm: www.ut.ee.

Ülikool tunnustab  
oma töötajaid
18. oktoobril kell 17 algab 
ajaloo muuseumi valges saa
lis rektori vastuvõtt ülikooli 
pensioneerunud töötajatele.

Vastuvõtule kutsutute seas 
on professorid reetor emeritus 
Jüri Kärner, Arvo Krikmann, 
Toomas Tenno, Teet Seene 
ja Marju Lauristin, dotsendid 
Tiiu Vihalemm, Mai Roose, 
Jaan Loko, Anne-Mai Parring 
ja Kaido Jaanson, assistendid 
Eleonora Rajavee, Toomas 
Kutsar ja Mall Tamm, vanem
teadur Rein Tamsalu, teadu
rid Toomas Rodima ja Mart 
Kangur, dekanaadi sekretär 
Helju Kalder, raamatukogu
töötajad Kulla Jentson, Elna 
Hansson, Kiira Schmidt ja 
Maret Vanamb, rahandusosa
konna töötajad Vivi Zipp ja Ive 
Toom, proviisor Anne-Marina 
Peets ning haldusosakonnast 
Helju Aim, Aino Benno, Tiiu 
Roosaar ja Voldemar Pütsepp.

NR. 32 (2232) www.ut.ee/ajaleht

Linnavolikogu valimised
16. oktoobril toimuvate koha
like omavalitsuste valimistel 
kandideerivad ka mitmed TÜ 
töötajad ja üliõpilased.

Eesti Keskerakonna nime
kirjas on prof Aadu Must, arst- 
õppejõud Nikolai Põdramägi, 
prof Enn Seppet, emeriitprof 
Lembit Allikmets, emeriitprof 
Toomas Karu, üliõpilane 
Lennart Luhtaru, dots Aleks 
Lenzner, prof Olev Raju.

Eestimaa Rahvaliidu nime
kirjas on emeriitprof Karl Reba
ne, üliõpilane Julia Safronova.

Sotsiaaldemokraatliku Era
konna nimekirjas on esinda
tud prof Marju Lauristin, prof 
Peeter Vihalemm, vanemtea
dur Valdar Parve, administ
raator Rita Hade, spetsialist 
Katrin Lendok, dots Arne 
Merilai, arhivaar-referent Ma
ret Konson, üliõpilane Maria- 
Elisa Rannajõe, prof prorektor 
Jaak Kangilaski.

Erakonnas Isamaaliit kandi
deerivad prof Peeter Tulviste, 
dots Jüri Kõre, doktorant

Kadri Siibak, spetsialist Silvia 
Russak, õppeprorektori abi 
Toomas Liivamägi, üliõpila
ne Risto Aaver, prof Tarmo 
Kulmar, üliõpilane Pärt 
Prommik.

Erakonnas Res Publica kan
dideerivad prof Toivo Maimets, 
prof Ene Ergma, vanemteadur 
Mihhail Lotman, konsultant 
Urmas Aunin, emeriitprof 
Ennu Sepp, prof Ago Künnap, 
üliõpilane Lemmit Kaplinski, 
emeriitprof Ülo Hussar, koor
dinaator Elle Kaljuste, õpetaja 
Malle Rebane.

Eesti Reformierakonna 
kandidaadid on prof, kliiniku 
juhataja Hele Everaus, üli
õpilane, üliõpilasesinduse esi
mees Hannes Klaas, üliõpilane 
Joosep Jakobson, üliõpilane 
Madis Kauts, teadur Viktor 
Korrovits, lektor Berk Vaher.

Valimisnimekirjades pole 
märgitud kõikide kandidaa
tide töö- või õppekohta. See
tõttu võib nimekirjades olla ka 
teisi TÜ kollektiivi liikmeid.

Ajaloolaste vilistlaspäev
M ati Laur
Akadeemilise Ajalooseltsi 
esimees, üldajaloo professor

Homme kell 14.15 algab 
aulas kõnekoosolekuga 
«Ajaloolase koht Eesti ühis
konnas» ülikooli ajaloo osa
konna vilistlaspäev.

Kõnekoosolekul kõnele
vad Lauri Vahtre, Marek 
Tamm, Kersti Markus, Eero 
Medijainen, Olaf Mertels
mann ja Kersti Lust.

Kuigi ettekandjatele on 
antud vaba voli määratleda 
nende arvates olulisemad aja
loolaste valupunktid, õnnes
tub vaevalt mööda pääseda 
ajalooteaduse finantseerimis- 
raskustest, mis pärast Tallin

na Ülikooli asutamist võivad 
veelgi suureneda. Probleemne 
on ajaloolaste akadeemilise 
tegevuse hindamine, mis on 
paljuski orienteeritud loodus
teaduste kriteeriumidele ega 
soosi kuigivõrd ajaloolaste 
panustamist Eesti ühiskonna 
edenemisesse. Kindlasti võe
takse arutluse alla populaarse 
ja akadeemilise ning rahvus- 
kesksuse ja rahvusvahelistu
mise vahekord Eesti ajaloo
kirjutuses.

Pärast ettekandeid orien
teeruvalt kell 17 jätkub koos
viibimine Püssirohukeldris.

Ajaloolaste vilistlaspäeva 
korraldavad Akadeemiline 
Ajalooselts ja TÜ üldajaloo 
õppetool.

Iga õppeaasta hindamise tulemus
te põhjal valitakse välja kaks parimat 
socialia, humaniora, realia et naturalia ja  
medicina valdkonna aasta õppejõudu.

Iv ik a  P u u sep p
õppe- ja üliõpilasosakonna 
õppetöö analüüsi spetsialist

Alanud õppeaastast on 
õpetamise ja ainekursuste 
hindamises rakendunud 
olulised muudatused.

Ankeedi täitmine toimub 
õppeinfosüsteemis ja see on 
kohustuslik kõigile ainekursu
sel osalejaile kõigi läbitud ai
nete puhul. Ankeedi täitmine 
pole kohustuslik doktoranti
dele, külalis- ja väliskülalis- 
üliõpilastele, kuid soovi kor
ral võivad nad seda teha.

Ankeedi täitmine

Hindamine on muudetud 
kohustuslikuks, et saada kõi
gilt üliõpilastelt regulaarset 
ja täielikku tagasisidet, mida 
on võimalik kasutada õppetöö 
kvaliteedi tõstmiseks.

Ankeet koosneb kahest 
osast. Ankeedi A-osa sisaldab 
etteantud vastusevariantidega 
küsimusi konkreetse õppeaine 
ja õppejõu kohta. Ankeedi B- 
osa sisaldab avatud küsimusi 
ning võimaldab vastajal vabas 
vormis kirja panna ettepane
kuid, kommentaare jms konk
reetse ainekursuse ja õppe
jõuga seoses. Ankeedi B-osa 
täitmine on vabatahtlik.

Hindamisperiood

Päevase õppe ainekursustel 
kestab hindamisperiood üld
juhul kolm nädalat (sügis
semestril 21. nov-11. dets ja 
kevadsemestril 1.-21. mai). 
Erandiks on juhud, kui audi- 
toorne õppetöö lõpeb aines 
enne hindamisperioodi või 
kui vähemalt pool aine au- 
ditoorsest õppetööst toimub 
pärast hindamisperioodi.

Sellisel juhul toimub hinda
mine kahe nädala jooksul 
enne auditoorse õppetöö 
lõppemist. Avatud ülikooli ai
nekursuste hindamine toimub 
kahe nädala jooksul enne au
ditoorse õppetöö lõppemist. 
Kui aines kestab õppetöö üks 
või kaks õppenädalat, toimub 
hindamine sama aja vältel.

Kui ainekursus on hinda
miseks avatud, saadetakse 
meeldetuletus üliõpilase üli
kooli e-posti aadressile (... 
@ut.ee). Hindamisperioodil 
õppeinfosüsteemi sisenedes 
avaneb üliõpilasele iga kord 
meeldetuletus ainekursuste 
hindamiseks.

Õppeinfosüsteemi (ÕISi) 
pealehel on ankeedi täitmi
seks link «Ainekursuste hin
damine».

Kui jääb hindamata

Uue korra järgi saab üliõpi
lane järgmise semestri ainete
le registreeruda pärast kõigi 
jooksval semestril läbitud 
ainekursuste hindamist. Kui 
hindamisperioodil jääb üli
õpilasel ainekursus hindama
ta, on tal võimalik seda teha 
hiljem, kuid pärast hindamis
perioodi antud hinnangud ei 
kajastu õppejõule esitatavates 
tulemustes.

Ankeedi vastused salvesta
takse isikustamata kujul ning 
nende seostamine konkreetse 
vastanuga on välistatud. 
Õppejõud saavad tagasisidet

lugeda õppeinfosüsteemist 
pärast jooksva semestri lõppu, 
kui tema aines toimunud ek
samite ja arvestuste tulemu
sed on selgunud.

Hindamise tulemused

Küsimustiku A-osa tulemu
sed on kättesaadavad vas
tavale õppejõule ning tema 
vahetule töö korraldajale 
(osakonna juhatajale, dekaa
nile). Teaduskondade ja kol
ledžite keskmiste tulemustega 
on kõigil võimalik tutvuda TÜ 
õppe- ja üliõpilasosakonna 
kodulehel. Küsimustiku B- 
osa tulemustega tutvumise 
võimalus on ainult vastaval 
õppejõul.

Tagasisidet kasutavad õppe
jõud ja osakonna juhatajad 
õpetamise kvaliteedi paran
damiseks ning ainekursuste 
täiustamiseks. Hindamise 
tulemusi kasutatakse õppe
kavade akrediteerimisel ja 
õppejõudude arenguvestluste 
läbiviimisel.

Lähtudes küsimustest, mis 
hindavad õppejõudu ning 
tema õpetamisoskusi, antakse 
iga õppeaasta hindamise tule
muste põhjal välja aasta õppe
jõu auhinnad. Välja valitakse 
kaks socialia, humaniora, 
realia et naturalia ja medicina 
valdkonna parimat õppe
jõudu.

Info: www.ut.ee/oo/kvali- 
tee t/a inekursuste_hindam i- 
ne.

UT K Ü S I B

Kui seaduslik on aine
kursuste hindamine?

Muudatused aine
kursuste hindamisel

Õppejõud on esitanud 
toimetusele kaks järgmist 
küsimust.

Kas õppekursuste hinda
m ise kohustuslikkus on  
kooskõlas õppekorral
duseeskirjaga?

Õppekorral
duse jurist 
Mae Parve

Jah, minu hinnangul on 
ainekursuste hindamise korra 
kohustuslikkus õppekorral
duseeskirjaga (ÕKE) koos
kõlas.

Vastavalt õppekorraldus
eeskirja punktile 232 toimub 
õpetamise ja ainekursuste 
hindamine üliõpilaste küsit
luse kaudu, kusjuures küsitlus 
korraldatakse iga ainekursuse 
eksami või arvestuse eel.

Õpetamise ja ainekursuste 
hindamise korra näol on te
gemist küsitluse läbiviimise 
korraga, mida vastavalt ÕKE 
punktile 234 on volitatud 
kehtestama rektor.

Ajakirjandustudengite Ketlin Beljajevi, Kadri Banki, Kadri Haavajõe ja  Nelli Pello arva
tes muudab õppejõu hindamislehe täitmine Internetis tudengi elu tunduvalt lihtsamaks.

MAILIN AASMÄE

Kui loengud ei ole kohus
tuslikud ja üliõpilane käib 
vähem kui pooltes loengu
tes, mida ta siis hindab (st 
kui õiglane saab siis olla 
tema hindamine)?

Õppepro
rektori abi 
Toomas 
Liivamägi

Tegemist on õpetamise ja 
ainekursuste hindamisega. 
See tähendab, et peale aine 
esituse tahetakse tagasisidet 
ka ainekursuse sisu ja ülesehi
tuse kohta. Samuti pole loeng 
valdavalt ainuke aine esituse 
vorm. Teinekord ei eeldagi 
õppejõud kõigi üliõpilaste 
loengutel osalemist, vajalik 
materjal on olemas veebis või 
trükituna, aineprogramm on 
piisavalt hästi eesmärgistatud 
ning lahti seletatud.

Kui üliõpilane on otsusta
nud osa võtta ainult pooltest 
loengutest, kujuneb tal siiski 
pilt õppetöö korraldusest ja 
õppejõu õpetamisest vastava 
ainekursuse raames.

O A f L f J V E - K Ü S I T L U S

Kas tuled 
TÜ arengukoosolekule?

Vastajaid: 158

Uus küsimus:
Mida arvad 

ainekursuste hindamisest? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/oo/kvali-
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikool tunnustab
TÜ aumärgiga tunnustati OÜ 
TÜ Kesklinna Apteegi kaua
aegset proviisorit Anne-Mari- 
na Peetsi.

TÜ väikese medali ja 
tänukirja pälvis pikaajalise 
ja kohusetundliku töö eest 
närvikliiniku endine dotsent 
Mai Roose.

TÜ väikese medaliga au
tasustati pikaajalise kohuse
tundliku töö eest sotsiaal
teaduskonna endist dotsenti 
Kaido Jaansoni.

TÜ tänukirjaga autasustati 
75. sünnipäeval kehakultuu
riteaduskonna kauaaegset 
õppejõudu Einike Naaritsat, 
mereinstituudi erakorralist 
teadurit Mart Kangurit, era
korralist vanemteadurit Rein 
Tamsalu, matemaatika-infor- 
maatikateaduskonna lektorit 
Mare Vähi, arstiteaduskonna 
endist assistenti Toomas 
Kutsarit ja keskkonnafüüsika 
instituudi juhatajat prof Rein 
Rõõmu.

Üliõpilasesindus 
visandas visiooni
TÜ Üliõpilasesinduse (TÜ ÜE) 
septembri lõpus toimunud 
korralisel koosolekul sõnas
tati organisatsiooni missioon, 
visioon ja üldine eesmärk tu
levaseks aastaks.

TÜ ÜE missioon on seista 
oma üliõpilaste hariduslike, 
sotsiaalsete ja  kultuuriliste 
huvide eest. Visiooniks on olla 
aastaks 2008 arvestatav jõud 
üliõpilaste seas ja ülikoolile 
võrdne koostööpartner.

Üldiseks eesmärgiks 2005/ 
2006. aastaks seati infovahe
tuse tõhustamine üliõpilas
esinduse siseselt ning esindu
se ja üliõpilaste vahel.

TÜÜE T-särgi 
ja  fotokonkurss
TÜ Üliõpilasesindus kuulutab 
välja Tartu Ülikooli tudengi 
T-särgi konkursi. Oodatud on 
ülikooli ajaloo, teadusloome 
ning tudengieluga seostuvad 
nooruslikud ja lustakad es
kiisid.

Parima eskiisi autor saab 
peale enda ülikooli ajalukku 
joonistamisele auhinnaks 300- 
kroonise TÜ Raamatukaupluse 
kinkekaardi ja kaks pääset ka
hele 2. detsembril toimuvale 
TÜ aastapäevaballile.

Üliõpilasi oodatakse seoses 
aastapäevaballiga osa võtma 
fotokonkursist «Parimad 
aastad sinu elus». «Pildile 
tuleb jäädvustada üliõpilaselu 
ilusad, lõbusad ja miks mitte 
ka kurvad ja koledad hetked,» 
selgitas TÜ ÜE esimees Klaas.

Parimad saavad vaevata
suks pääsmed TÜ aastapäeva
ballile ja fotodest pannakse 
kohapeal üles näitus.

Mõlema konkursi tähtaeg on
31. oktoober. Valminud tööd 
saata aadressil info@tyye.ee 
või tuua Ülikooli 18b.

Eelmise õppeaasta kevad
semestril algatas üliõpilas
esindus ülikooli sõrmuse kon
kursi. Sõrmust saab tellida TÜ 
Üliõpilaskonna Sihtasutusest 
Narva mnt 27.

A R S T I T E A D U S K O N N A  P Ä E V  -  V A N A  A N A T O O M I K U M  2 0 0

Vana anatoomikumi 200. juubelile olid saabunud ka arstiteadlased Friedrich Reinhold 
Kreutzwald, Karl Ernst von Baer, Alexender Theodor von Middendorff jt. v a r je  s o o ta k

Kuidas ehitati 
vana anatoomikum
M a ie  T o o m sa lu
farm akoloogia instituudi 
vanemlaborant

1802. aastal taasavatud üli
kooli juurde hakati esimeste 
hoonetena projekteerima ja 
ehitama anatoomikumi, raa
matukogu ja peahoonet.

1803. a põhikiri nägi arsti
teaduskonnas ette kuut pro
fessuuri. Põhikirja järgi oli 
vaja arstiteaduskonnas luua 
anatoomikum ja meditsiini
line (teaduskonnasisehaigus- 
te), kirurgia- ning sünnitus- 
abikliinik.

1803 moodustati ehitusko- 
misjon eesotsas ökonoomika, 
tehnoloogia ja tsiviilehituse 
(arhitektuuri) professori 
Johann Wilhelm Krausega, 
kellest sai nii ülikooli hoonete 
projekteerija kui ka ehitus
tööde juhataja.

Arstiteaduskonna 
esimene uus hoone

Vana anatoomikumi ro- 
tundiosa vundamendi ehitus 
algas 8. juunil 1803.

1804 sai kõrgel soklil asuv 
kupliga klassitsistlikus stiilis 
anatoomikum katuse alla. 16. 
mail külastas Tartut keiser 
Aleksander I, kes käis kõigil 
ehitusplatsidel ning väljendas 
oma rahulolekut. Septembris 
1805 koliti sisse ja alustati 
õppetööga.

Arstiteaduskonna esimene 
uus hoone oli tolleaegsetest 
ülikooli ehitistest mahult kõi
ge väiksem ja kujutas endast 
nelinurksel alusel asuvat kup

liga kaetud rotundi.
102 m2 suuruse ümmarguse 

saali alumine osa sisaldas pea
le kahe preparatsiooniruumi 
veel köögi ja leotuskambri. 
Oli seadis laipade transpor
diks auditooriumi, võimalus 
laipade säilitamiseks ja luude 
puhastamiseks ning ruum 
anatoomiapreparaatide kogu 
jaoks.

Ehitise edaspidine 
laiendamine

Kuplisaal oli kujundatud 
amfiteatrina. Seinte kahek
sasse süvendisse oli ülikooli 
esimene joonistusõpetaja K. 
A. Senff maalinud embleemid. 
En Camayeu (toon-toonis) 
maalitud saali lage toetas ka
heksa dooria sammast, mille 
postamendid olid kujundatud 
preparaatide panipaikadeks 
ja kappideks. Sammaste pos
tamente kaunistasid vanikud.

Krausel oli algul kavatsus 
ühendada anatoomikum klii
nikuga, kuid pärast otsustati 
siiski ehitada mõlemad asu
tised eraldi, sest laibalõhn 
kliinikus ei olnud soovitav.

Kuna üliõpilaste arv kasvas, 
jäi hoone varsti väga kitsaks. 
Juba 1820 kerkis päevakorra
le ehitise laiendamine. Krause 
valmistas vastavad skitsid 
ja kulude eelarve. Rotundi 
külge pidi ehitatama kaks 
tiiba. Kuna aga maa-ala oli 
kitsas, polnud neid võimalik 
ehitada ühele joonele.

Esialgse kava järgi oleksid 
tiivad ehitatud rotundi külge, 
moodustades täisnurga.

VANA A N A T O O M I 
K U M I  E H I T A M I N E

1805 -  valmis rotund 
1827 -  valmisid tiibhooned 
1 8 6 0 -valmisid nurgaehitised 
1911 -  lisati puidust juurde- 

ehitis

Pärast muudeti projekti nii, 
et tiivad liituvad segmentide
na rotundi külge. Poolkaare- 
kujulised tiibhooned ehitati 
rotundile juurde 1825-1827.

Mõlemad tiivad ehitati ka
hekordsed. Alumine korrus 
on sarnaselt rotundi alumi
se osaga ehitatud rustikas. 
Kunstiajaloo professor Vol
demar Vaga on arvanud, et 
poolringist eenduv rotund 
võidab tiibehitiste tõttu just 
pidulikkuse poolest.

Anatoomikumi 
tiibehitiste pikendamine

Torni tipus paiknes klaas
majake ülemise kupliosa 
valgustamiseks. Ülemisel kor
rusel paiknesid ümmargune 
loengusaal (keskel lahangu- 
laud), patoloogilis-anatoomi- 
lise kogu ruum jm.

1856-1860 pikendati tiib- 
ehitisi ülikooli arhitekti K. 
Rathausi projekti kohaselt. 
Juurde ehitati risttahukaku- 
julised nurgaehitised, millega 
hoone omandas tänapäevani 
säilinud ilme.

1911 lisati põhjapoolsele 
tiibehitusele veel P. Nikitini 
poolt projekteeritud puit- 
konstruktsioonis juurdeehitis.

Arstide aktusel 
jagati preemiaid
7. oktoobril andis dekaan 
prof Toomas Asser teadus
konna aktusel aulas üle aas
takonverentsi preemiad.

Üliõpilaste teaduskonve
rentsil pälvisid I koha uurimu
se eest «Kontaktläätsekandjate 
silma mikrofloora resistentsus 
läätsehooldusvedelikele» Silja 
Uibo ja Sünne Remmer 
(arstit 3. k). Juhendajad Kai 
Truusalu, Epp Sepp.

II koha sai uurimuse eest 
«Ki-67 ja BrdU sobivus neu- 
rogeneesi markeriteks» Mal
le Helmdorf (arstit 3. k). 
Juhendaja prof Aleksander 
Zarkovski.

III kohale tulid uurimuse
ga «Metioniin-722 roll amü- 
loidprekursorvalgu (APP) 
London-muteeritud domeeni 
V717G-APP_714-723 neuro- 
toksilisuses» Sander Sepp 
(proviisoriõppe 4. k ja Mar
tin Sergejev (arstit 4. k). 
Juhendajad prof Aleksander 
Zarkovski ja Ello Karelson.

Õppejõudude, teadurite, 
doktorantide ja magistrantide 
teaduskonverentsi suuliste et
tekannete eest said I koha et
tekande eest «Allogeenne luu
üdi siirdamine on näidustatud 
ägeda müeloidse leukeemia 
patsientidel, kellel on leitav 
keemiaravi lõppedes mini
maalne residuaalne haigus 
(MRH)» Edward Laane, Asa 
Derolf, Elisabet Björklund, 
Joanna Mazur, Stefan

Söderhäll, Hele Everaus, 
Magnus Björkholm ja Anna 
Porwit-MacDonald.

II ja III kohale tulid ette
kandega «Folliikuleid sti
muleeriva hormooni (FSH) 
vastased IgG, IgA ja IgM tüüpi 
antikehad: patogeneetilise au- 
toimmuunsuse või normaalse 
i m m u u n o r e g u l a t s i o o n i  
markerid?» Kadri Haller, 
Christine Mathieu, Kristii
na Rull, Kadri Matt, Marie 
C. Bene ja Raivo Uibo ning 
«Depressioon esmatasandi 
meditsiinis: PREDICT uurin
gu esimese etapi tulemused» 
Anu Aluoja, Ruth Kalda, 
Pille Ööpik, Heidi-Ingrid 
Maaroos ja PREDICTi uuri
misrühm.

Stendiettekannetest pälvi
sid I koha ettekande eest «Ini
mese kooriongonadotropiini 
ekspressioon normaalse ja 
tüsistunud raseduse korral» 
Kristiina Rull ja Maris 
Laan.

II koha said «Lapseea aju- 
trauma SA TÜ Kliinikumis 
aastatel 2000-2004» Maarja 
Vaikmaa, Gerli Ventsel, An
neli Kolk ja Tiina Talvik.

III kohale tulid «Infertiilsete 
meeste tsütogeneetiline 
uurimine: tulemused ja 
t(7;16)(q21.2;pl3.3) patsien
dil oligospermiaga» eest Ruth 
Mikelsaar, Mikk Pauklin, 
Jelena Lissitsina ja Margus 
Punab.

Kliinikumi teadustöö 
preemia laureaadid
7. oktoobril andis SA TÜ 
Kliinikumi ülemarst Mar
gus Uist arstiteaduskonna 
päeva aktusel üle kliinikumi 
teadustöö preemia.

Tänavu pälvisid pree
mia uurimistöö «Kroonilise 
tonsilliidi patogeneesi uurin
gud kui alus tonsillektoomia 
objektiivsete kriteeriumite 
leidmisel» eest dr Priit Kase-

nõmm, dots Andres Piirsoo, 
prof Mart Kull ja prof Marika 
Mikelsaar.

Kliinikumi teadustööpree- 
mia määratakse ühele arsti
teaduskonna päeva õppejõu
dude ja teadurite teaduskon
verentsil esitatavale kliinilise 
suunitlusega teadustöö auto
rile või autorite kollektiivile.

Näitus «200 aastat 
vana anatoomikumi»
7. oktoobril avati vanas ana
toomikumis näitus, millega 
tähistatakse hoone 200. 
aastapäeva.

Näitusel saab tutvuda ana
toomikumi ehituslooga ning 
seal õpetanud, töötanud ja 
õppinud kuulsamate teadlaste 
elu ja tööga.

Anatoomikumis on tööta
nud 19. saj I veerandi üks 
suurimaid anatoome Karl 
Burdach, võrdleva embrüoloo- 
gia rajaja Karl Kupffer, anatoo- 
miaprofessor August Rauber

jt. Rauber kirjutas 1886. a 
ülemaailmselt tunnustatud 
anatoomiaõpiku-käsiraamatu, 
mida on ilmunud 20 kordus
trükki (viimane kaasajastatult 
1987 Saksamaal).

Näituse koostas Mare 
Viiralt, kujundas Margot 
Sakson.

Väljapanek on avatud teisi
päevast laupäevani kell 11-17. 
Koolidel on võimalik tellida 
näituseekskursioone ning 
registreeruda füsioloogiakat- 
setele.

Konverents «Koebioloogia VI»
M a rin a  A un ap uu
anatoom ia instituudi dotsent

23. ja 24. septembril toimus 
vana anatoomikumi 200. 
aastapäevale pühendatud 
rahvusvaheline konverents 
«Koebioloogia VI».

Prof Andres Arend tegi üle
vaate vana anatoomikumi aja
loost ja seal töötanud teadlaste 
panusest. Põhjaliku ülevaate 
anatoomikumide kujunemis
loost ja tänapäevast andis 
Rostocki Ülikooli emeriitprof 
G.-H. Schumacher.

August Rauberi, silmapaist
vaima Tartus töötanud ana
toomi auks traditsioonilise 
«Rauberi loengu» esitaja oli dr 
Sabine Brauckmann Austriast. 
Teenete eest prof Rauberi tea- 
duspärandi uurimisel anti tal
le Rauberi mälestusmedal.

Teise istungi ajal vana ana
toomikumi ringauditooriumis 
võis külaliste näoilmest sel
gelt välja lugeda vaimustust 
ajaloohõngulistest ruumidest 
ja klassikalist amfiteatrit mee
nutavast ringauditooriumist. 
Ettekanded ulatusid ajaloolis

test ülevaadetest rakenduslike 
töödeni.

Pikaajalise töö eest anatoo
mia õppejõuna ja koostöö eest 
TÜ anatoomia instituudiga 
pälvis Rauberi mälestusme
dali prof Diedrich Graf von 
Keyserlingk.

Vestlustest mitme välis
professoriga jäi kõrvu lause, 
et kusagil mujal Euroopas ei 
ole säilinud sellist unikaalset 
kombinatsiooni -  võimsa aja
looga vana anatoomikum ja 
selles paiknev suur unikaalne 
preparaatide kollektsioon.

Tartu Ülikooli sõrmus.

Ülevaate vanast anatoomikumist tegi prof Andres Arend.
ERAKOGU

mailto:info@tyye.ee


E S M A S P Ä E V ,  17.  O K T O O B E R

6.30-10 R2 hommikuprogramm «Silmad lahti!» / Raadio 2 101,6- 
103,6 Mhz

9.10 HOMMIKUSED INFOMINUTID / Tartumaa Raadio 101,2 Mhz
11-15 «Päevakord» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz
12-16 Doonoripäev / Raatuse ühiselamu
15-18 Harrastajate MV jalgpallis / EPMÜ peahoone muruväljak
16-19 «Pleier» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz 
16-18 Piljardivõistlused / Trehv
16-18 VIIE VINDI KLUBI -  ESIMENE VINT / Pirogovi plats
18 TARTU SÜGISPÄEVADE AVAMINE / Raekoja plats -  

Antoniuse õu
19-21 RAADIOSAADE / Tartumaa Raadio 101,2 Mhz
19 Film «Kevad, suvi, sügis, talv... ja taas kevad» / Sadamatea- 

ter / 60.-/ISIC 30.-
21 «Loeng»/ Trehv
21 Film «Kurjus» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
22 Tudengidisko / Õlle Tare
22 Karaoke finaal / Püssirohukelder / 25.-
23 Film «Riiginõunik» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.- 
23.30 Taize palvus / Pauluse kirik

T E I S I P Ä E V ,  18 .  O K T O O B E R

6.30-10 R2 hommikuprogramm «Silmad lahti!»/ Raadio 2101,6-103,6 Mhz
6 HOMMIKUNE EHMATUS / Tartu ülikoolide ühiselamud
8 BUSSIORIENTEERUMINE / Kaubamaja juures
9.10 HOMMIKUSED INFOMINUTID / Tartumaa Raadio 101,2 Mhz
11-15 «Päevakord» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz
12-16 Doonoripäev / Raatuse ühiselamu
14-16 TÖÖTUBA I -  NÄPUJÄLJEMAAL / TÜ raamatukogu
15-18 Harrastajate MV jalgpallis / EPMÜ peahoone muruväljak
16-19 «Pleier» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz
16-18 VIIE VINDI KLUBI -  TEINE VINT / Pirogovi plats
16-18 Piljardivõistlused / Trehv
18 Film «Malev» / Vanemuise 46 ringauditoorium / 30.-
18 Õpikoda «Maailma tantsud» / Wilde Irish Pub verandal
19 Etendus «Tuletikke laenamas» / Vanemuise suur maja 
19 SAS aruteluõhtu / Agape Eesti
19 Fonoteek / Tartu Rokiklubi «Rock&Roll» / tasuta
19 Lavastus «Üksindus, see polegi tähtis» / Sadamateater / 

100.-/ISIC 60.-
20 TUDENGIBÄND '05 / Tartu Üliõpilasmaja / 75.-/ISIC 50.- 
22 Tudengikaraoke / Õlle Tare / 25.-/ISIC tasuta
22 Püssika Houseband / Püssirohukelder
22 TudengiSeksikas / Atlantis / 50.-/ISIC südaööni 35.-
24 Film «Riiginõunik» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-

K O L M A P Ä E V ,  19 .  O K T O O B E R

6.30-10 R2 hommikuprogramm «Silmad lahti!» / Raadio 2101,6-103,6 Mhz
9.10 HOMMIKUSED INFOMINUTID / Tartumaa Raadio 101,2 Mhz
9.30 Hommikupalvus / TÜ peahoone 227
11-15 «Päevakord» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz
14-16 TÖÖTUBA II -  TUDENGIVANASÕNA / TÜ raamatukogu
15-18 Harrastajate MV jalgpallis / EPMÜ peahoone muruväljak
16-19 «Pleier» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz
16-18 VIIE VINDI KLUBI -  KOLMAS VINT / Pirogovi plats
16-18 Piljardivõistlused / Trehv 
18-20.45 Pubirallivol IV / Trehv / 150.-/ISIC 100.-
18 Rock Iive karaoke / Tartu Rokiklubi «Rock&Roll» / 25.-/kl 

18-21 tasuta
18 Avalik väitlus teemal «Lävend» / keemiahoone ringauditoorium 
18-22 KUNSTIDE ÖÖ / Tartu linna muuseumid, Antoniuse õu
19 Lavastus «Tantsumaraton» / Sadamateater / 100.-/ISIC 60.-
19.15 D-kohvik / Roosi 1
20 TÜ KAMMERKOORI KONTSERT / Jaani kirik
20 ETLUSKONKURSS/Veski villa
21 Genialistid / Tartu Üliõpilasmaja / 75.-/ISIC 50.-
22 Mini MTJ / Õlle Tare / 25.-/ISIC tasuta 
22 ÖÖ klubi / Püssirohukelder
22 Nu:age / Pattaya Club / 60.-/ISIC südaööni tasuta
22 RINGfm 11 -  sünnipäevapidu /Atlantis / 60.-/ISIC südaööni 45.-

N E L J A P Ä E V ,  2 0 .  O K T O O B E R

6.30-10 R2 hommikuprogramm «Silmad lahti!» / Raadio 2101,6-103,6 Mhz
9.10 HOMMIKUSED INFOMINUTID / Tartumaa Raadio 101,2 Mhz
11-15 «Päevakord» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz
15-18 Harrastajate MV jalgpallis / EPMÜ peahoone muruväljak
16-19 «Pleier»/Raadio 2 101,6-103,6
16-18 VIIE VINDI KLUBI -  NELJAS VINT / Pirogovi plats
16-18 Piljardivõistlused / Trehv
16.30 Tervisekõnd / Raekoja plats
18 Film «Malev» / Näituse 2 ringauditoorium / 30.-
18-20 TREPISPRINT / Raatuse ühiselamu
18 Fotoõhtu / Vanemuise 46-107
19 Etendus «Madame Butterfly» / Vanemuise väike maja
19 Lavastus «Tantsumaraton» / Sadamateater / 100.-/ISIC 60.-
19 Tartu bändide fest vol 5 / Tartu Rokiklubi «Rock&Roll» / 

35.-/ISIC 25.-
19 «Kultuuride karussell» / Raekoja plats / 15.-/ISIC 10.-
20 TUDENGIFILM '05 / Tartu Üliõpilasmaja / 75.-/ISIC 50.-
21 Keemikud: Inboil & Jaan Sööt / keemiahoone ringauditoo

rium / 50.-/ISIC 35.-
22 Jüri Homenja / Õlle Tare / 30.-/ISIC tasuta 
22 Kõrtsi kümnevõistlus / Püssirohukelder
22 Student blind-date party / Pattaya Club / 60.-/ISIC südaööni 

tasuta
22 Eufo:ria@Atlantis / Atlantis / 60.-/ISIC südaööni 45.-
22 Jalgpalliturniiri lõpetamine / Püssirohukelder

L A U P Ä E V ,  2 2 .  O K T O O B E R

9.10 HOMMIKUSED INFOMINUTID / Tartumaa Raadio 101,2 Mhz
12-14 Tartu vein 2005 valimine / Wilde Irish Pub / 20.-/ISIC 15.-
12 Muusikal «Cats» / Teater Vanemuine suur maja
12-15 EMAJÕE KALLASTE KORISTAMINE / Emajõe kaldad kesk

linna piirkonnas
12-18 Rula ja rulluisu võistlus / Smart Skatehall / 25.- 
14 Film «Kapten mõõkhammas» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
14 Tuvide toitmine / Pirogovi plats
16-18 Piljardivõistlused / Trehv
17 Etendus «Igavesti... igaveseks» / Lutsu Teatrimaja / 50.-/ISIC 35.- 
17 Film «Samaaria tüdruk» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.- 
19 Etendus «Vladimiri väljak» / Vanemuise väike maja 
19 Muusikal «Cats» / Vanemuise suur maja 
19 R’n’R sügispäevade eri / Tartu Rokiklubi «Rock&Roll» / 

65.-/ISIC 45.-
19 Film «Skiso» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
20 Raul Kivi / Hansa Tall / 25.-
21-03 STIILIPIDU «MEELETU LAPSEPÕLV» / Kääriku puhke- ja 

spordikeskus / ainult eelmüügist 100.-/ISIC 75.-
21 Etendus «Frankenstein» / vana anatoomikum / 175.-/ 

eelmüügist 145.-
21 Film «Kevad, suvi, sügis, talv... ja taas kevad» / Sadamatea

ter / 60.-/ISIC 30.-
22 Kuldne Trio / Õlle Tare / 75.-/ISIC 35.-
22 Kõrtsipalavik -  Nukker Kukeke / Püssirohukelder / 35.-
22 Alen Veziko & Priit Sootla / Cafe Shakespeare
22 Junglehunt / Pattaya / 80.-/ISIC südaööni 40.-
22 Golden retronight/Pattaya Cruise Club / sissepääs majapiletiga
22 Sügispäevade Atlantise lõpupidu / Atlantis / 90.-/ISIC 

südaööni 75.-
23 Film «Riiginõunik» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
24 Etendus «Frankenstein» / vana anatoomikum / 175.-/ 

tudengid 95.-

P Ü H A P Ä E V ,  2 3 .  O K T O O B E R

9.10 HOMMIKUSED INFOMINUTID / Tartumaa Raadio 101,2 Mhz
10 Tudengisquash «Sügis 2005» / Teguri Squashiklubi / 

osalejatele 75.-
12 Muusikal «Cats» Vanemuise suur maja
12 Mõnus perepäev / Õlle Tare
14 Film «Kapten mõõkhammas» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
16-18 Piljardivõistlused / Trehv
17 Film «Riiginõunik» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
19 Muusikal «Cats» / Vanemuise suur maja
19.30 Film «Skiso» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
21 Film «Samaaria tüdruk» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
21 TULEROMANTIKA EMAJÕEL / Kaarsilla juures
23 Film «Päike» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-

Info: www.studentdays.ee

Tartu 
sügispäevad 
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Tartu Noorte Big Band / Jazzklubi lllegaard
Glamuurpunkbänd Kasemahlake / Trehv
Wismari Poisid / Õlle Tare / 50.-/ISIC 25.-
Speed Free / Püssirohukelder / 35.-
Latino Fever/  Pattaya Cruise Club / sissepääs majapiletiga
Star Cafe saab 2-aastaseks / Atlantis / 100.-/ISIC südaööni 85.-
Madis Malk & Second Hand Quitar Trio / Cafe Shakespeare
Film «Päike» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
Terminaator / Pattaya Club / 100.-/kl 23-24 ISIC

R E E D E ,  2 1 .  O K T O O B E R

6.30-10 R2 hommikuprogramm «Silmad lahti!» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz
9.10 HOMMIKUSED INFOMINUTID / Tartumaa Raadio 101,2 Mhz
11-15 «Päevakord» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz
16-19 «Pleier» / Raadio 2 101,6-103,6 Mhz
16-18 VIIE VINDI KLUBI -  VIIMANE VINT / Pirogovi plats
16-18 Piljardivõistlused / Trehv
17 Etendus «Igavesti... igaveseks» / Lutsu Teatrimaja / 50.-/ISIC 35.-
17 Film «Skiso» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
18 Etendus «Lotte reis Lõunamaale» / Vanemuise suur maja
19-21 RAADIOSAADE / Tartumaa Raadio 101,2 Mhz
19 Etendus «Madame Butterfly» / Vanemuise väike maja
19 Kui tantsusaalis möllab ska / Tartu Rokiklubi «Rock&Roll»
19 Film «Samaaria tüdruk» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-
20 Reliikvia / Hansa Tall / 25.-
20 TUDENGILAKs / Tartu Üliõpilasmaja / 60.-/ISIC 40.-
21 Wilde tudengipidu / Wilde Irish Pub / 50.-/ISIC 35.-
21 Etendus «Frankenstein» / vana anatoomikum / 175.-/ 

eelmüügist 145.-
21 Film «Kurjus» / Sadamateater / 60.-/ISIC 30.-

http://www.studentdays.ee
http://www.studentdays.ee
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Kartseri seintele jätsid «külastajad» oma joonistused ja  
luuletused. e rg i p rom m ik

Duellist tudengikallini

Kuidas sünnivad 
Tartu sügispäevad?

Enne sessi võta hoogu sügispäevadel! e ra k o g u

M a r i-L iis  J a k o b s o n
kultuuriklubi liige

Tudengid on läbi aegade 
elanud pisut metsikut ning 
tavakodanikele vastandu
vat elu. Miks ei võiks neile 
siis tänagi väikest lärmakat 
prallet andeks anda?

Algul olid tulevased ars
tid, köstrid ning advokaadid 
suisa barbaarsed. Hoolimata 
keeldudest toimusid pidevalt 
duellid, pummelung ning laa
mendamine. Kuid eks needki 
vandaalsused kandnud teata
vat tudenglikkuse märki.

Tudenglikkus eelmistel 
sajanditel

Näiteks olevat tudengid 
kord öisel ajal vahetanud ära 
kondiitriäri ning lihunikupoe 
sildid -  olevat liha ju tulusam 
kui maius. Teinekord märka
sid nad avatud luukidega 
akent ning hakkasid ruudule 
kopsima, ise tungivalt akna 
avamist nõudes. Kui majarah
vas lõpuks üleval ning paani
liselt pärima jooksnud, et mis 
lahti, siis vastanud tudengid 
vaid, et tahtsid head ööd soo
vida. Vahel võis juhtuda, et 
tudengid võõpasid öö varjus 
üle mõne linnakodaniku maja 
ukse -  olenevalt kunstimaitsest 
kas värvi või poriga. Muidugi 
olid sääraste vempude eest 
kaitstud need majaomanikud, 
kelle kostil oli mõni tudeng. 
Vastavalt tavadele pidi tudeng 
kaitsma oma majaisanda või 
-emanda au.

Kohati sattusid pahategu
de ohvriks ka professorid. 
Näiteks visati tihtipeale 
sisse nende aknaid. Ülikooli 
senat ei osanud selle vastu 
suurt midagi ette võtta ning 
soovitas õpetlastel lihtsalt 
hoovipoolsed korterid oman
dada -  siis ei pääsevat noored 
akendele ligi.

Kuidas vanasti 
tudengit karistati

Kindlasti tuleb ka märkida, 
et tudengeid ei saanud korrale 
kutsuda politsei. Selleks olid 
niinimetatud tudengisandar- 
mid ehk pedellid, keda isekes
kis puudliteks kutsuti. Pedel- 
lid-puudlid olid aga tihtipeale 
küllaltki leplikud vanamehed, 
kellega oli võimalik jutule 
saada. Kui juhtus, et tudeng 
siiski vahele jäi, siis ootas 
teda kartser. Ülearu karmiks 
karistuseks seda ei peetud. 
Käibis isegi mõte, et iga õige 
tudeng peab vähemalt korra 
õpiaastate jooksul mõnda 
aega seal istuma. Kartseri 
tingimused olid suhteliselt 
leebed. Seinu katsid «külas
tajate» joonistused ning luu
leread. Kaasavõetud köie abil

Toim etuselt
Tartu tudengipäevade tra
ditsioon sai alguse 1965. a, 
kui hakati korraldama üli
õpilaspäevi. Mõnel aastal oli 
üliõpilaspäevade korralda
mine koguni keelatud. 1972 
lisandus kevadine ettevõtmi
ne rahvaste sõpruse päevade 
nime all. Viimasest kasvasid 
välja väga populaarsed Tartu 
levimuusikapäevad.

Nii sügisestel kui ka ke
vadistel tudengipäevadel
oli peale nn kohustuslike 
ürituste (näiteks lillede vii
mine Lenini mälestussamba 
jalamile) kavas üliõpilaste 
diskussioone, kohtumisi 
kaasaegsete autoriteetidega, 
Eesti parimate solistide ja 
ansamblite esinemised, kon
kursid jpm põnevat.

«telliti» teinekord vangikongi 
ka pudel veini ning ajaloo
raamatud kõnelevad sellestki, 
et isegi tütarlapsed pääsesid 
sinna noormeestele seltsi.

Organiseeritumaks 
ja kultuursemaks

Mida aeg edasi, seda organi
seeritumaks üliõpilaselu muu
tus. Tekkisid korporatsioonid 
ning hiljem ka seltsid, mis 
hakkasid lausa võidu liikmeid 
värbama. Muidugi säilis ka 
organiseerumata tudengkond. 
Neid nimetati «metsikuteks». 
Palju käidi kinos ning teatris, 
veedeti aega kohvikutes, kus 
korporatsioonidel kujunesid 
välja omad lauad. Toimusid 
akadeemilised kultuuriteema- 
lised vestlusõhtud.

Umbes sellest ajast pärineb 
ka esimene tudengipäevadega 
võrreldav üritus -  volbri- 
rongkäik, millega liitusid nii 
korporandid, seltslased kui ka 
«metsikud». Üheskoos liiguti 
tõrvikute valgel laulu saatel 
peahoone juurest Raekoja 
ette ning lõpuks praeguste 
tenniseväljakute juurde, kus 
visati tõrvikud suurde lõkkes
se. Sellele järgnes intiimorga
nisatsioonide avatud uste öö 
ning noored laulsid ja  tantsi
sid hommikuni. 1. mai õhtul 
toimus aga suur ball. Pärast 
seda asuti palavikuliselt eksa
miteks valmistuma.

Nõukogude aja üliõpilas
elust armastatakse rääkida 
pigem olmeseiku. Mis siin ka 
imestada -  keelustatud olid 
korporatsioonid ja seltsid, 
ideoloogiahaamer tampis 
kõigile kõvasti pähe. Ühest 
küljest oli tudengkond kuu
lekas ning seadustele alluv, 
teisalt aga vohas noore in
telligentsi hulgas dissidentlik 
meeleolu.

K a s p a r L a a ts is

Kunnar Karu juhib kogu 
tudengipäevade kupatust 
juba neljandat korda. See 
ei tähenda asjaliku näoga 
ringisebimist, kaelas kaart 
kirjaga «Korraldaja». See 
tähendab tema jaoks kõike -  
igal alal ekspert olemist 
ja samas ka lasteaia juha
tamist, nagu ta piltlikult 
selgitab.

Karu tunnistab, et esimest 
korda nii suure kaliibriga 
tudengiüritust juhtides oli 
tahtmist ja pealehakkamist 
kuidagi rohkem, nüüdseks on 
«maailma paigastlükkamise 
tunne» reaalsesse ellu kantu
na kuidagi kaduma hakanud. 
Asjade n-ö lappimine röövib 
kohutaval moel energiat. Mis 
muidugi ei tähenda, et poleks 
kirjeldamatut ja kujutletama- 
tut jälge eelnevatest kordaläi
nud tudengipäevadest.

Enamasti ikka ei küsita, 
kuidas seda festivali korralda
takse. «Osavõtja saab öelda, 
kas talle meeldis või ei meel
dinud. Korraldaja saab öelda, 
kas läks korda või mitte. Tar
tu kevadpäevad läksid hästi, 
kuigi alati jääb eelarve pisut 
kripeldama». Neid üritusi 
mõõdetakse muus vääringus.

Väike visioon 
teha kõike suurelt

Kultuuriklubi jaoks, kes 
tudengipäevi korraldab, 
leiab Karu hulgaliselt ise
loomustusi. «Klubi rotatsioon 
toimib, nägu särab. Vahepeal 
pipardatakse, siis jälle nägu 
särab». Sügispäevad on nagu 
puzzle -  väikestest juppidest 
tuleb suur asi kokku panna. 
Seda on oluliselt raskem teha, 
kui pole kogu aeg silme ees 
kaanepilti, millest joonduda. 
Karu leiab, et ka suurte popu
laarsete väliüritusteta võiksid 
tudengipäevad olla omamoo
di Tartu märk.

Kui ta plaanidest räägib, siis 
tuleb taaskord tunnistada, et 
plaanis on väikesed uuendu
sed, kuid traditsioonidest ei 
saa kuidagi üle ega ümber. 
Näiteks uutest asjadest -

K e rs ti P a ld is
kultuuriklubi liige

Ülikooli kultuuriklubi kutsub 
kõiki Tartu ettevõtteid, linna
elanikke ning tudengeid osale
ma heakorra aktsioonis -  Ema
jõe kaldapealsed puhtaks!

Koristamine algab 22. ok
toobril kell 12, alustatakse 
Atlantise klubi juurest.

Üritus toimub tudengi
päevade ajal juba kolmandat 
korda. Kultuuriklubi algata
tud väike ettevõtmine kogub 
järjest rohkem populaarsust. 
Tartu kevadpäevade ajal ko
ristas jõe kaldaid umbes pool
sada inimest.

tudengid plaanitakse saata 
Hirmu Tehasesse ja Viie Vindi 
Klubi kogunemistele. «Oleme 
plaaninud, et kõik on ikka 
omamoodi tudengihullustega 
seotud, helikopterilt lasku
mist küll ei tule. Keefir on 
küll hapnema pandud ja mõni 
kasvatab meil vist vihmausse 
ka juba». Karu ise üritusel de- 
moesinemist seekord ei tee -  
pelgab keefiri, ei julge seda 
nuusutadagi. «Kui on vaja 
hüpata, lennata ja põrgata, 
siis ma võin kõike teha, pole 
probleemi, millegi rõveda 
põskepistmine jääb ära».

Esimene 
stiilipidu Kääriku

Kõige suurem tudengipäe
vade stiilipidu toimub hoopis 
Käärikul. Teema on «Meeletu 
lapsepõlv». Osavõtjatel pole 
sinna pääsemise või tagasi 
saamise pärast vaja karta -  
kõige eest on juba hoolt kan
tud. Tuleb vaid bussi hüpata 
ja korraks «lapsepõlvemaal» 
ära käia. Sellist vaheldust ei 
suudeta isegi Tartus pakkuda.

Nagu ikka, algavad tu 
dengipäevad hommikuse

Koristajad varustatakse 
kohapeal töökinnaste ja 
prügikottidega. Tänutäheks 
aktiivsuse eest saavad osa
lejad keha kinnitada tagasi
hoidlikul piknikul. AS Ragn 
Sells spetsialistid räägivad 
prügi utiliseerimisest ja sor
teerimisest.

Sellel aastal on koristus
aktsiooni kaasatud Emajõe 
Paadimees katamaraanidega, 
Tartu sõudmis- ja aerutamis- 
klubi, klubi Atlantis, paljud 
Tartu ettevõtted ning loomu
likult aktiivsed Tartu sügis
päevadel osalejad.

Lisainfo: Kersti Paldis, 5818 
9001.

äratusega. Karu ei jäta jonni: 
«Ükskord nad ärkavad ju nii
kuinii». Kunstide öö vallutab 
linna juba kolmandat korda, 
sellest on saanud tore ette
võtmine paljudele linlastele. 
«Tudengid võib-olla ei käi seal 
nii palju, aga linnarahvas on 
kunstide öö väga hästi vastu 
võtnud».

Tudengipäevade 
tulemuseks Tootsi kringel?

«Tudengi valik kaldub mu
jale, neil on rohkem võima
lusi». Taaskord on muuseumid 
töös ja mitmed taidlusgrupid 
õhtuid sisustamas, toimub 
ka heategevuskontsert. Karu 
ise on kavas olevatesse kul
tuuripaleedesse ikka sisse 
põiganud, seda küll omal 
viisil -  «Villemi nahas on ka 
mul kõik kohad läbi käidud ja 
väga tore oli, poleks arvanud
ki». Loomulikult saab ka filmi 
vaadata, bändi kuulata või 
etlust nautida -  nagu ikka.

Kui kurdetakse, et sügisel 
midagi suurt ei toimu, siis 
sügispäevad on küll nädal 
täis ettevõtmist. «Ootame ka 
linnarahvast ja üritame neid

K adri V o o rm a n s ik
kultuuriklubi liige

17.-23. oktoobrini on Tartu 
taas tudengite sügispäevade 
päralt. Toimub üle saja üritu
se, mille seast leiad peale juba 
tuttavate ettevõtmiste mõnda
gi uut, millest osa võtta.

Viie Vindi Klubi

Enne õhtustesse üritustesse 
sukeldumist saad hoo sisse ja 
sõbrad kaasa võtta iga päeva
ga üha enam pinget kruvivast 
Viie Vindi Klubist, kus igaüks 
võib end proovile panna ning 
väiksemaid või suuremaid 
võite nautida. Võib-olla saab 
sinu tee kuulsusele ja edule 
just siit alguse?

Selgub lõbusaim ja andekaim

Tudengi LAKsul ehk 
Lõbusate ja Andekate Klubis 
võtavad üksteiselt mõõtu te
gusamad kõrgkoolid. Milline 
kool võib oma tudengite üle 
siiralt uhkust tunda, sest nad

oma argipäevast välja rebida. 
Kindlasti rebaseid, kes oma 
esimesi tudengipäevi tunda 
saavad».

Karu alustas tudengipäeva
de korraldamist aastal 2002, 
nüüdseks teeb neid seits
mendat korda. «Kogemusi on 
tulnud nagu rosinaid Tootsi 
kringlis. Võtan kõik kaasa 
ja lähen ise edasi juba uute 
katsumuste juurde». Karu 
väitel saab tudengipäevade 
korraldamisest kaasa põhili
selt ühe kogemuse -  kuidas 
mitte millestki midagi teha. 
Meeskond tähendabki seda, et 
mitu pead annavad ühe idee, 
millest võib midagi head välja 
kasvada. Kümnekonna inime
sega korraldustoimkonnast 
julgeks Karu isegi pimesilmi 
lahingusse minna.

«Kui tudengipäevad on 
möödas, siis tuleb õppima ha
kata,» tõdeb Karu. «Enne seda 
tuleb hoogu võtta, siis puhata 
ja siis täiega. Jõuab õigel ajal 
finišisse».

Loodetavasti armuvad ka 
värsked tudengid sügispäeva
desse nagu nende korraldajad 
ja andunud osavõtjad.

lihtsalt on kõige paremad, 
vaimukamad ja osavamad? 
See selgub 21. oktoobri õhtul 
tulises võistluses Tartu Üliõpi
lasmajas. Tule ja ela omadele 
kaasa!

Lapsepõlvepidu Käärikul

Nädal kulmineerub stiili- 
peoga «Meeletu lapsepõlv», 
kus võib end jälle kasvõi 
põlvepikkusena tunda ja kee
gi ei pane pahaks väikest val
latust või patsist sikutamist. 
Registreeru juba täna ja 22. 
oktoobri õhtul viib buss sind 
tagasi kukekommide ja kaisu
karude pöörasesse maailma. 
Ära unusta oma lemmik- 
mänguasja kaasa haaramast!

Samuti saad sügispäevadel 
kasvõi oma sõrmejälgedega 
kunsti teha, bussiorientee- 
rumist proovida, kamina
tule paistel luuletusi lugeda, 
varahommikul võimelda või 
keskkonnateadliku tudengina 
Emajõe kaldaid koristada.

Puhka vaim välja!

Emajõe kaldad puhtaks!

Tudenginädal annab 
sügisele värvi
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Arstiteaduskonna üliõpilasi 
kimbutavad emotsionaalsed pinged
Intervjuu Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandi Triin Elleriga

Doktorant Triin Eller analüüsis une ja emotsionaalsete probleemide omavahelist seost.
MAILIN AASMÄE

M a ilin  A asm äe
a ja loo  eria la  3. a ü liõp ilane

2003. aasta sügisel viidi 
arstiteaduskonna üliõpi
laste seas läbi küsitlus, et 
uurida depressiooni ja äre
vuse sümptomeid seoses 
uneprobleemidega. Selgus, 
et selliste sümptomite all 
kannatab peaaegu iga kol
mas arstitudeng.

Miks valiti uuringuob- 
jektiks ju st arstiteadus
konna üliõpilased?

See on seotud mitmel pool 
kirjanduses olevate viidetega, 
et just arstiiiliõpilased on olu
liselt suurema emotsionaalse 
pinge all ja seetõttu on neil 
ka enam emotsionaalseid 
häireid.

Mis ajaperioodil uurim us 
läbi viidi?

Küsitlus viidi läbi 2003. a 
sügisel psühhiaatria õppetoo
li psühhosomaatika teaduri 
Marlit Veidi juhtimisel, kes 
uuris üliõpilaste unehäireid. 
Mina analüüsisin une ja 
emotsionaalsete probleemide 
omavahelisi seoseid.

Kas unehäired on dep
ressioon i ja  ärevuse põh
jused  või vastupidi?

Sellele küsimusele ei saa 
päris üheselt vastata. Une- 
probleem ja kahjulikud 
uneharjumused võivad olla 
depressiooni ja ärevushäire- 
te riskifaktoriks. Insomnia 
(unetus) kaebustega inimeste 
puhul on leitud, et neil on 
suurem risk haigestuda edas
pidi depressiooni.

Samas on unehäired dep
ressiooni üks sümptomeid.

On arvatud, et kui une- 
hügieen oleks korras, võiks 
see olla depressiooni enne
tav abinõu. Ent lihtsalt kahe 
küsimustiku andmete põhjal 
ei saa teha põhjus-tagajärg 
järeldusi.

Mis vahe on ärevusel ja  
depressioonil?

Depressioon on meeleolu- 
häire. Normaalse meeleoluga 
inimene reageerib sellele, mis 
tema välisümbruses toimub. 
Kui talle tuuakse ilus kimp lil
li, siis ta rõõmustab südamest

TÜ kunstimuuseu
mis avati aktinäitus
Eile avati ülikooli kunstimuu
seumis näitus «Akt kuubis».

Vaadata saab Evald Okase, 
Aino Bachi ja Salome Trei 
aktijoonistusi ning graafikat. 
Näitus on pühendatud Evald 
Okase 90. sünnipäevale.

Näituse kuraatori Ingrid 
Saha sõnul on Evald Okase 
kui tuntud aktijoonistaja 
partneriks näitusel kaks ees
ti kunsti vanema põlvkonna 
naisgraafikut.

«Kokku saavad kolm lähe
dast ja samas erinevat vaadet 
inimkehale,» märkis Sahk.

Väljapaneku seas on nii 
haruldasi söevisandeid, joo
nistusi kui ka graafilisi lehti 
1930.-1980. aastatest.

Tööd on pärit Eesti Kunsti
muuseumist, Tartu Kunsti
muuseumist ja Evald Okase 
kogust. Näituse kuraatorid on 
Oliver Orro ja Ingrid Sahk.

ja kui keegi solvab teda, siis 
ta ei tunne end hästi. See on 
normaalne seisund.

Depressioonis inimese pu
hul jääb side välismaailmaga 
üha nõrgemaks ja võib ka 
katkeda.

Inimene ei reageeri enam 
välisele infole adekvaatselt, 
kimp lilli ei rõõmusta enam, 
halb meeleolu jääb püsima. 
Head sündmust võidakse 
näha koguni negatiivses val
guses.

Depressiooniga kaasnevad 
ka mitmed teised sümptomid: 
energiapuudus, väsimus, une- 
ja söögiisu häired.

Erinevate ärevushäirete pu
hul on esiplaanil muretsemine 
ja hirmutunne mitmete asjade 
pärast. Sellest tuleneb asjade 
ja olukordade vältimine. Sa
mas ei ole inimese baasiline 
meeleolu häiritud.

Seega on need kaks täiesti 
erinevad seisundid, kuigi 
mõnel inimesel esinevad koos 
üheaegselt.

M a ilin  A asm äe

13. oktoobril toimus tunni
ajane videokonverents Tartu 
Ülikooli kunstiõpetuse eriala 
üliõpilaste ja Montclairi Riik
liku Ülikooli kunsti ja disaini 
osakonna üliõpilaste vahel.

Korraldaja, Fulbrighti va- 
hetusprogrammi professori 
Dorothy Heardi sõnul oli kon
verentsi eesmärk USA ja Eesti 
tulevaste kunstiõpetajate in
teraktiivne suhtlus. «Nii said 
nad jagada muresid ja otsida 
probleemidele koos lahendu
si,» rääkis Heard.

Koos arutleti, kas kunsti
õpetaja peaks samas olema 
ka aktiivne kunstnik. Kunsti
ga sügavuti tegemine annab 
kindlasti õpetamisoskusele 
juurde, leidsid noored. Eelkõi
ge peeti siiski oluliseks avarat 
silmaringi ja enese kunsti-

Kuivõrd on need  asjad  
tingitud v ä lisest kesk
konnast?

Nii depressioon kui ka äre
vus on n-ö multifaktoriaalsed. 
Siin esinevad kõik põhjused -  
pärilik eelsoodumus, kasva
tus, elukeskkond.

Kellel on haavatav genee
tiline baas, sellel on vaja 
depressiooni esiletoomiseks 
vähem negatiivseid elu
sündmusi. Kuid inimene võib 
haigestuda ka ilma geneetilise 
soodumuseta, kui teised tegu
rid on piisavalt tugevad. See 
on mitme faktori koosmõju.

M illised olid uuringu tu 
lem used?

Ehkki meil ei ole võrdlust 
teiste teaduskonna tudengite
ga, võib siiski öelda, et arstitea
duskonna üliõpilastel on palju 
emotsionaalseid sümptomeid. 
Uuringust selgus, et 30,6% 
küsitletutest olid depressiooni 
ja 21,9% ärevuse kaebused. 
Tuli ka välja, et kui ärevuse

maailmas toimuvaga kursis 
hoidmist.

Interaktiivsest vestlusest 
selgus, et nii siin kui ka 
sealpool Atlanti ookeani on

sümptomid aastate ja õpingu
aastate kasvuga veidi vähene
vad, siis depressioon sellest ei 
sõltunud.

Seega on peaaegu iga kol
mas enese kohta täidetava 
emotsionaalse skaala alusel 
mingil määral depressioonis. 
See on päris suur protsent, 
kolm korda suurem kogu Ees
ti elanike üleüldise 11%-ga 
võrreldes.

Mida nende tu lem ustega  
peale hakata?

Oluline on see, et os
kaksime neid sümptomeid 
märgata. Ilmselt üks asi oleks 
teavitada uneprobleemist ja 
nende seostest emotsionaalse
te probleemidega. Märgates ja 
ära tundes varaseid sümpto
meid, oleks hea õigel ajal abi 
pöörduda saamiseks.

Uuring näitab ära prob- 
leemvaldkonna ja edaspidi
sed uurimused võiksid juba 
keskenduda lahenduste otsi
misele.

probleemiks vähene kunsti
õpetus koolides. Kui Eesti 
alles tegutseb selle valdkonna 
populariseerimise suunas, siis 
USAs on juba mitmeid aastaid

U U R I N G

«Depressiooni ja ärevuse 
sümptomid seoses une
probleemidega Eesti arsti- 
üliõpilastei».

Läbiviijad Triin Eller, Anu 
Aluoja, Veiko Vasar, Marlit 
Veidi.

• Küsitleti 413 üliõpilast,
77% vastanutest olid nai
sed ja 33% mehed vanu
ses 19-33 aastat.

• Küsitlus põhines kaht 
skaalat puudutavatel 
väidetel: emotsionaalne 
enesetunne (28 väidet) 
ning unehäired ja harjumu
sed (25 väidet).

• Vastanutest 30,6%-l esines 
depressiooni ja 21,9%-l 
ärevust.

• Selgus, et ärevuse 
sümptomid vanuse 
kasvuga veidi vähenesid, 
depressiooni see näitaja ei 
mõjutanud.

M illised on kõige liht
sam ad viisid , kuidas tu 
deng saaks om a pingeid  
maandada?

Palju pingeid on seotud 
unehügieeni ja  vähese maga
misega.

Samuti on soovitatud tar
bida vähem alkoholi ja teha 
mõõdukat sporti. Kogu elu- 
režiim tuleks üle vaadata.

Depressiivne inimene ise 
ei pruugi aru saada, et ta on 
haige.

Hea, kui inimesed oskaksid 
märgata oma kaaslast, teda 
aidata ja  toetada ning vaja
duse korral võimalikult vara 
professionaalse abini viia.

Oskamatu inimene peaks 
olema lihtsalt toeks ja abivaja
ja ära kuulama. Et mitte kahju 
teha, peaks ravi jätm a siiski 
sellele alale spetsialiseerunud 
inimeste hooleks.

Kas lähiajal on veel m õni 
sarnane uuring plaanis?

Tahaksime saada teiste 
teaduskonna tudengitega 
seotud võrdlevat materjali. 
Siis selgub, kas arstitudengid 
erinevad või on see üliõpilaste 
ühine probleem. Meil on huvi 
mõningate probleemvald- 
kondade vastu ja töö selles 
suunas käib.

rakendatud nelja tasandit: 
kunsti tegemist, kunstiaja
lugu, kunstikriitikat läbi 
kirjanduse ja esteetikat läbi 
filosoofia.

Eelkõige rakendatakse 
süsteemi põhi- ja keskkoolis.

Maalikunsti õppetooli 
dotsent Rauno Thomas Moss 
rääkis, et kui siin õpetatakse 
neid nelja tasandit eraldi, siis 
seal need koondatakse.

Selline õpetamissüsteem 
väärtustab iga õpilase kul
tuurilist omapära ja vähendab 
allasurumist ning loob eluter
vema õpikeskkonna.

«Kahtlemata esitab see 
kunstiõpetajatele suuremaid 
nõudmisi,» oli ta arvamusel.

Edaspidise koostöö jätka
mist Montclairi Ülikooliga 
pidas Moss ideede ja koge
muste vahetamisel eluliselt 
vajalikuks.

U U D I S E D

Loeng USA Sisejul- 
geolekum inistee- 
riumi kantslerilt
Eile pidas USA Sisejulge- 
olekuministeeriumi teaduse 
ja tehnoloogia kantsleri dr 
Charles McQueary tehnoloo
giainstituudis loengu «Uue 
põlvkonna ettevõtlust suuna
vad ja julgeolekut edendavad 
tehnoloogiad».

Dr Charles McQueary 
sõnul peaksid uue põlvkonna 
teadlased ja insenerid oma 
intellektuaalse kapitaliga 
tulevikus üha enam kaasa 
aitama rahvusliku julgeoleku 
tagamisele.

USA president George 
Bush nimetas dr Charles 
E. McQueary ministeeriu
mi kantsleriks 2003. a Dr 
McQueary juhatab teadus- ja 
arendustegevuse haru.

Konverents digi
taalraam atukogust 
ja  kasutajast
20. oktoobril kell 11 algab TÜ 
Raamatukogus kolmas konve
rents «Digitaalraamatukogu ja 
selle kasutaja».

Konverentsil käsitletakse nii 
raamatukogude, muuseumite 
kui ka arhiivide elektroonilise 
keskkonnaga seotud erinevaid 
koostöövõimalusi.

«Tegemist on aktuaalse 
teemaga, mille probleemidele 
erinevate valdkonna töötajad 
lahendusi otsivad,» rääkis TÜ 
raamatukogu üld- ja aren
dusosakonna referent Malle 
Ermel.

Info ja registreerimine: tel 
737 5748 või malle.ermel@ 
ut.ee. Kava: www.utlib.ee.

Kultuuriakadee
mia võidutses 
yazzfestivalil
5. oktoobril Tartus toimu
nud festivali «RainbowJazz 
2005» noorte džässmuusikute 
konkursil pärjati parimaks 
vokaalsolistiks Arno Tamm. 
Arno Tamm õpib TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia II kursusel 
pop-jazz muusikat.

«See on minu esimene suu
rem tunnustus soololauljana,» 
rääkis Tamm. Lasteaiast 
alates koorides laulnud noor
mees lubas kindlasti tulevikus 
mõelda ka oma ansambli loo
mise peale.

Üks eripreemia läks samuti 
Viljandi kultuuriakadeemiale: 
Duo Drum&Saks -  Nikita 
Grushev (saksofon), Kalle 
Kindel (löökpillid).

Vikerraadio  
tutvustab «Laboris» 
teadussaavutusi
Vikerraadios saab igal püha
päeval kell 17.05 kuulata uut 
saatesarja «Labor».

Saates tutvustatakse nii 
Eesti kui ka muu maailma 
teadussaavutusi.

9. oktoobril kõnelesid saates 
ka füüsika instituudi füüsika- 
matemaatikadoktor Henn 
Käämbre ja prof Heidi-Ingrid 
Maaroos.

«Labori» saatejuhid on Mart 
Ummelas ja Priit Ennet.

Saateid saab kuulata ka 
Vikerraadio audioarhiivist: 
www.er.ee/utoim/labor.ram.

E S I T L U S

18. oktoobril kl 16 toimub 
Paabelis (Ülikooli 17) 
raamatu «Regivärsist neti- 
naljadeni» esitlus.
Raamatu koostasid Risto 
Järv ja Taive Särg.

Tulevased kunstiõpetajad vahetasid mõtteid

USA ja Eesti tulevased kunstiõpetajad arutlesid õpetamise 
ja kunsti üle. Vasakult esimene Dorothy Heard, m a ilin  aasmäe

http://www.utlib.ee
http://www.er.ee/utoim/labor.ram
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Deutsch am Rande Europas
R e e t B e n d e r
saksa filo loogia õppetooli 
erakorraline rektor

4 .-9 . oktoobrini toimus Tar
tus rahvusvaheline germa- 
nistikakonverents «Deutsch 
am Rande Europas».

Konverentsist võtsid osa 
Saksa, Soome, Läti ja Eesti 
germanistid.

Saksa filoloogia õppetooli 
dotsendi Anne Aroldi sõnul 
oli konverentsi puhul eriti 
oluline selle suunitlus germa
nistide nooremale põlvkonna
le kontaktide arendamise ja 
uurimissuundade tutvustami
se tõttu.

Seetõttu oligi konverentsil 
osaleva 27 teadlase seas pal
ju doktorante. Noorteadlaste 
kõrval esinesid aga ka tun
nustatud germanistid prof 
Dieter Cherubim (Göttingen), 
prof Dagmar Neuendorff, 
prof Henrik Nikula, prof Kari 
Keinästö (Turu), prof Silvija 
Pavidis (Riia) ja fennougrist 
prof Eberhard Winkler 
(Göttingen).

Uuriti saksa keele eripära

Pealkiri «Deutsch am 
Rande Europas» on mitme
tähenduslik ning selle sisu 
eesti keeles lühidalt kokku 
võtta keerukas. See tähendab 
nii saksa keelt kui ka kultuuri 
siin, Lääne poolt vaadatuna 
Euroopa serval ehk seal.

Nii Turus, Tallinnas, Tartus 
kui Riias tegeletakse hoolima
ta geograafilisest perifeersu
sest samamoodi filoloogiliste 
distsipliinidega nagu ka meie 
jaoks seal, ehk Saksamaal nt 
Göttingenis.

Samas on siinsel germa
nistikal peale üldisemate

teemade käsitlemise varuks 
ka siinse saksa keele eripära 
uurimine. See pakub oma
korda huvi ka seal, eristudes 
kui üks saksa keele ja kultuuri 
servapealne omapära.

Saksa keel siin ja seal oli 
ka selle konverentsi teema. 
Ettekanded ulatusid Liivimaa 
riimkroonikast ja Põhja-Eu- 
roopa suhtluskeeltest saksa, 
eesti, soome ja läti laenude 
ning vastastikuste mõjude 
kuni DDRi keelepoliitika ja 
meie saksa keele õpetajate 
probleemide ning tuleviku
perspektiivideni välja.

Näitus vendadest Grimmi
dest

6. oktoobril avati konverent
si raames TÜ Raamatukogus 
Berliini Humboldti Ülikoolis 
vendade Grimmide 32-köite- 
lise saksa keele sõnaraamatu 
esimese köite ilmumise 150. 
aastapäeva puhul näitus «Die 
Brüder Grimm in Berlin».

Kuigi Jacob ja Wilhelm 
Grimm on laiemalt tuntud 
eelkõige muinasjuttude autori
tena, väljendub nende olulisus 
saksa keelele just mainitud 
sõnaraamatus. Näituse avas 
prof Klaus-Dieter Ludwig, en
dine TÜ külalisprofessor Ber
liini Humblodti Ülikoolist.

Konverentsi korraldamine 
sai alguse Göttingeni, Turu ja 
Tartu ülikooli senisest koos
tööst ning ideest organisee
rida ülikoolide germaniste ja 
nende teadustööd tutvustav 
ühisüritus.

Konverentsil osalejatele 
korraldas vastuvõtu filosoo
fiateaduskonna dekaan prof 
dr Birute Klaas ning konve
rents lõppes osalejate ekskur
siooniga Lõuna-Eestisse.

TÜ tarkusepäevast olid huvitatud paljud õpilased. 
Ülikooli silt peahoonel on saanud õigetpidi «s» tähe.

75

Õ N N I T L E M E

40

Herbert Lindmäe, emeriit- 
professor -  20. oktoober

70

Olev Sild, erakorraline va
nemteadur -  14. oktoober

60

Rein Rõõm, professor, FKKF 
instituudi juhataja -  17. 
oktoober

50

Mare Vähi, lektor -  15. 
oktoober
Esta Sikkal, lektor -  18. 
oktoober
Enn Veidi, dotsent, FLGR osa
konna juhataja -  20. oktoober

45

Niina Raud, assistent -  16. 
oktoober

Riho Meier, erakorraline 
teadur -  14. oktoober

35

Andres Tvauri, vanemteadur, 
FL prodekaan -  15. oktoober 
Ülle Jantson, projektide 
koordinaator -  16. oktoober 
Leane Morits, avalikkussuhe
te spetsialist -  18. oktoober 
Merle Saarva, lektor -  18. 
oktoober

30

Mailis Laht, projektijuht -  15. 
oktoober
Helle Pullmann, erakorraline 
teadur -  15. oktoober 
Sergei Nakonetšnõi, insener 
-  18. oktoober

25

Radko Avi, laborant -  15. 
oktoober
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Jaan Elkeni maalinäitus
7. oktoobril avati Tartu 
Kunstimuuseumi näituse
maja I korrusel prof Jaan 
Elkeni maalinäitus «Okoobri- 
demonstratsioon».

Näituse struktuuri kuulu
vad mitmed kevadel Tallin
na Kunstihoones toimunud 
isikunäitusel eksponeeritud 
tööd. Sarnase kontseptuaalse 
platvormi tõttu on eksponee
ritud ka mitmed uued maalid. 
Näha saab võimsaid musti 
ja valgeid pilte, võimutse
vate punaloosungitega ras
keid pliiüšist assamblaaže, 
võluvaid «mixe hüperist ja 
gräffitist».

«Näitus koondab rämeda
mat maskuliinsust, alateadlik
ke ja  teadlikke hirme, paineid. 
Saalist saali korduvad aadres
sid ja daatumid on faktidena 
tõesed, tekstiilid kohati au
tentsed,» väidab kunstnik ise. 
1970ndate ja 1980ndate 
krestomaatiliseks kujunenud 
hüperrealistliku perioodi 
Eestisse jäänud töödest on 
võlvitud tagakambris ekspo
neeritud kahest-kolmest maa
list koosnev «best of» valik. 
Näituse on koostanud ja ku
jundanud Jaan Elken.

Väljapanek jääb avatuks 13. 
novembrini.

Esseekonkurss õpilastele
l l la r i Lään

Tartu Ülikool ja Tallinna linn 
kuulutasid välja traditsioo
nilise esseekonkursi pealin
na koolide 10.-12. klasside 
õpilastele.

Konkursi eesmärk on teada 
saada noorte mõtteid ühis
konnast ja  seal toimuvatest 
muutustest.

Teemad on «Ainult piisavas 
pimeduses näeb tähti» ja «Tar
tu ja Tallinn -  kas rivaalid või 
koostööpartnerid?». Tähtaeg 
on 1. november.

Võitjate autasustamine 
toimub 30. novembril Tartu 
Ülikooli Tallinna päeval Eesti 
Rahvusraamatukogu konve
rentsisaalis. Parimad essee- 
kirjutajad saavad auhinnaks 
Tallinna Linnavalitsuse poolt 
väljapandud raamatud. Peale 
selle korraldatakse võitjaile tut- 
vumisreis Tartusse ja ülikooli.

TÜ Tallinna esindaja Triin 
Pajuri sõnul on esseekonkursi 
idee välja kasvanud ülikooli 
ja Tallinna Linnavalitsuse 
vahelisest koostöölepingust. 
«Üheteistkümnendat korda 
toimuva essee eesmärk on 
peale noorte mõtete välja
selgitamise mõista ka nende 
endi rollitunnetust ühiskon
nas, saada teada arvamusi 
õppimisest, haridusest, tööst, 
maailmast jne.»

Triin Pajuri hinnangul on 
esseekonkursi populaarsus 
aastate jooksul kasvanud. 
«Näiteks eelmisel aastal lae
kus meile 105 esseed, mille 
seast 10 parima töö väljasel
gitamine oli päris keeruline. 
Heade ja väga heade esseede 
hulk on kasvanud iga aasta
ga,» täpsustab Pajur.

Esseesid ootab TÜ Tallinna 
esindus, aadressil Kaarli pst 3, 
Tallinn 10119.

NAITUS

TÜ Raamatukogus on avatud näitus

«50 aastat Euroopa Nõukogu kunstinäitusi».
Euroopa kultuurikonventsiooni 50. aastapäeva ja 50 aasta 
möödumist esimesest kunstinäitusest tähistati 2004. a Poo
las Wroclawis näitusega seni toimunud Euroopa Nõukogu 
kunstinäituste plakatitest. Need plakatid on vaadeldavad kui 
iseseisvad kunstiteosed.
Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalituse ja Rahvusraamatu
kogu kunstniku Tiia Lauri koostööna valminud näitus on 
ajendatud Wroclawis eksponeerimist.
Näitus koosneb 28 plakatist ning tutvustavast tekstist. Välja
panek jääb avatuks 6. novembrini.

I N F O P A E V

Õppimisvõimalustest 
Am eerika Ühendriikides

18. oktoobril kl 14.15-17 
TÜ Raamatukogu (W. Struve 1) konverentsisaalis

14.15-14.35 -  

14.35-14.45 -

14.45-15.10 -

15.10-15.30- 

15.30-15.45 -

15.45-16.00 -  

16.00-16.20 -  

16.20-16.45 -  

16.45

avasõnad, Jeffrey Goldstein, missiooni ase
juhataja, Ameerika saatkond 
tervitus TÜ poolt, Virve-Anneli Vihman, välis
suhete osakonna juhataja 
«USA haridussüsteem, sisseastumine ja va
jalikud dokumendid. Varajase ettemõtlemise 
olulisus keskkoolis», Merli Tamtik, Põhja- 
Ameerika ülikoolide teabekeskus 
«Õppimis- ja õpetamisstiilid USAs ja Eestis. 
Mida ootab Ameerika õppejõud eestlaselt?», 
Dorothy Heard, Fulbright Exchange Professor 
«Õppimisvõimalused TÜ tudengitele USA 
ja Kanada partnerülikoolides, Ülle Tensing, 
välisüliõpüastalituse peaspetsialist 
«Fulbrighti stipendiumiprogrammid kraadi
õppeks ja teadustööks», Maris Laja, kultuuri- 
ja haridusassistent, Ameerika saatkond 
«Rahvusvaheliste testide (TOEFL, SAT, GRE, 
GMAT) nõue USA ülikoolis», Merli Tamtik, 
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus 
Eesti gümnaasiumist USA ülikooli: värske 
vilistlase kogemused», Siim Sikkut, Pincetoni 
ülikooli vilistlane, lend 2005 
Lõppsõna

Oodatud on eelkõige keskkoolide 11.-12. klassi õpilased 
ning ülikoolide bakalaureuseõppe tudengid.
Info: Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusest TÜ Raamatu
kogu (W. Struve 1-325), tel 742 7243, www.ut.ee/ameerika.

KAITSMISED
21. oktoobril kl 14.15 kaitseb 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudis Riia 23-217 Tiina 
Sedman doktoritööd mole
kulaarbioloogia erialal «Pärmi 
Saccharomyces cerevisiae 
mitokondriaalse DNA helikaasi 
iseloomustamine». Juhendaja 
prof Juhan Sedman, biol-knd. 
Oponent Jozef Nosek, PhD 
(Comenius University, Slovakia).

26. oktoobril kl 15 kaitseb ph aud 
135 Maarika Saarna-Siiman
meedia ja kommunikatsiooni 
eriala magistritööd «Presidendi
kandidaatide representatsioon 
2001. aasta trükimeedias ja 
nende imago valijameeste hul
gas». Juhendaja prof Peeter 
Vihalemm. Oponent Külli-Riin 
Tigasson, MA.

LOENG
21. oktoobril kl 12.15 peab Tiigi 
78-236 kursuse «Eesti avalik 
haldus» raames avaliku loengu 
Pärnu maavanem Toomas Kivi
mägi. Kõik huvilised on oodatud!

NAITUS
19. oktoobril kl 18 avab TÜ 
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskuses Tartumaal 
sündinud kunstnik Lembit Karu 
oma tušijoonistuste näituse 
«Valgushetke saladus». Kõik hu
vilised on oodatud! Keskus asub 
vanas anatoomikumis. Info: Mari 
Mets, tel 737 5422.

Baeri maja (Veski 4) keldri kami
naruumis on avatud tööpäevadel 
kell 11-14 näitus.
Üleval on kahe tuntud loodus
teadlase, TÜ geograafiaprof 
Endel Varepi (1915-1988) 90. ja 
sõjaeelse looduskaitsesüsteemi 
rajaja botaanik Gustav Vilbaste 
(1885-1967) 120. sünniaasta
päevale pühendatud näitus.

KONTSERT

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

22. okt kl 19 NYYD'05 «The Sound 
of Beauty», esineb Singer Pur (vo
kaalansambel Saksamaalt).
Pilet 120 kr, sooduspilet 80 kr.

27. okt kl 19 esineb kammerlaval 
Ralf Taal klaveril.
Kavas: Liszt, Chopin, Skrjabin, 
Rahmaninov.
Pilet 80 kr, sooduspilet 50 kr.

TÜ AULAS
14. okt kl 18 hõimukontsert.
15. okt kl 19 kontsert «Ajaloo 
ilu» -  J. S. Bach. Esineb Corelli 
Consort.

19. okt kl 19 kontserdisarja 
«Meistrite Akadeemia» kont
sert. Esinevad Aare Saal (bari
ton), Piia Paemurru (klaver)

25. okt kl 19 Tartu Ülikooli asu
tamispäeva kontsert «Barokiaja 
õied balitsaksa, prantsuse ja 
saksa heliloojatelt».
Esineb barokkansambel «Corelli 
Consort»
Kontsert on tasuta.

A A B I T S A N A I T U S

TÜ Raamatukogus on avatud näitus

Sampsa Laurila erakogu aabitsatest.

Vanim aabits on pärit aastast 1766, uusimad aastast 2005. 
Soome aabitsate kõrval on võrdluseks väljas ka eesti aabitsad 
ülikooli raamatukogu kogudest.

Aabitsavaliku tegid Kulla Jentson TÜ Raamatukogust ja Mare 
Luuk TLÜ Akadeemilisest Raamatukogust.
Näitus jääb avatuiks 30. oktoobrini.

Eesti suurim prilli- ja kontaktläätsevalik

Ühekuulised kontaktläätsed alates 140 krooni/paar

E S G l £ •  f I S 1 0 N
Elu on v a a ta m is t  v ä ä rt

www.eagle-vision.ee

TARTU Soola 8 (Emajõe Ärikeskus), 
tel. 7371060 
E-R 9-18, L 9-16 
tartu@eagle-vision.ee

QJ?uuštkute Soetu f̂onb eritleb:

//($iet$trtte 2lktbeemta"
TARTU ÜLIKOOLI AULAS
19. oktoobril 2005 keti 19.00

Aare Saal (bariton) 
Piia Paemurru (klaver)

Äüüas: 3B. 21. -Düogatt, 6 . ^omgcttt, 03. 2Mtnt jt.

Piletid müügil 1 tund enne kontserdi algust 
kohapeal (50.-, 25.-, 10.-, perepilet 50.-, 

koolieelikud tasuta)

Järgmine kontsert 16. novembril
Sigrid Kuul mann (viiul), Marko Martin (klaver)

KONTSERDISARJA TOETAVAD: 

T a r i v  G u k o o l

m u u sik a  QP

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ameerika
http://www.eagle-vision.ee
mailto:tartu@eagle-vision.ee
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Uued doktoriõppekavad 
kindlustavad ülikooli mainet
V a rje  S o o ta k

TÜ nõukogu õppekomisjoni 
liikme prof Helje Kaldaru 
sõnul on ülikoolis tehtud 
doktoriõppekava alusdoku
mendi ettevalmistamisel ära 
suur töö.

Samas juhib ta tähelepanu 
mitmele nn korduma kippu
vale küsimusele.

«Doktoriõppekavade refor
mi tulemusena said kavad 
oluliselt ühtlasemaks. Vaid
lustes lähenesid eri teadus
kondade seisukohad,» märkis 
prof Kaldaru.

Integratsioon

Prof Kaldaru leiab, et kin
nitamisele esitatavas õppe
kavas peaks olema korrektselt 
kirjeldatud kõik ainetega 
kaetud nõutavad õpingud 
(doktoriõppekavas 36 AP-d). 
«Probleemiks oli mõnes õppe
kavas formuleeritud idee, et 
ülejäänud ainepunktid saa
dakse selle või teise doktori- 
kooli raames toimuvate ainete 
läbimise järel. Uued kavad 
tuleb doktorikoolide tegevu
sega integreerida, aga samas 
peavad olema kirjeldatud kas 
«katusained», mille alla dok- 
torikoolides toimuv mahub 
või antud piisavalt mahukas 
valikainete loetelu, mis (või 
mille analoogid) doktorikoo- 
lides õpetamisele tulevad,» 
nendib Kaldaru. Tema sõnul 
on analoogiline probleem ka 
välimaal sooritatud õpingu
tega. Nendegi korrektseks 
arvestamiseks peaksid olema 
«katusained» formuleeritud. 
Mitmes õppekavas oligi nii 
tehtud.

Eesmärgid

Üks probleeme on prof 
Kaldaru sõnul olnud ka ainete 
eesmärkide ja annotatsioo
nide puudumine (või liialt 
pealiskaudne esitus) ÕISis 
registreeritud ainetes.

«Aine nimetus võib olla

UT K U S I B

Mis probleemid kerkisid 
uutes õppekavades?

«Vana õppekava jättis doktorandile rohkem vabadust. 
Uues on nõutavad tegevused detailsemalt paika pandud. 
Positiivseks pean pikki kohustuslikke kursusi,» ütles ma
jandusteaduse doktorant, teaduskonna nõukogu liige Jaan 
Masso, kelle väitekiri on juba trükikojas. v a r je  s o o ta k

«doktoriseminar» ja selle maht 
kasvõi 14 AP, aga samas peab 
olema fikseeritud eesmärk, 
milleks selline aine õppe
kavas seisab.» Veelgi olulise
maks peab ta aine kirjeldust 
sellisena, et iga doktorant (ja 
tegelikult suvaline ÕISi külas
taja) saaks aru, mis selle aine 
raames toimub ja mille eest 
ainepunkte antakse.

Prof Kaldaru sõnul vaieldi

uute doktoriõppekavade alus
dokumendi ettevalmistamisel 
oluliste sisuliste probleemide 
üle. «Arusaadavalt on teadus- 
valdkondades erinevad dokto
riõppe traditsioonid, aga üldi
selt oleme ju kõik koos väljas 
doktoriõppe kvaliteedi tõstmi
se ja, mis kõige tähtsam, TÜ 
maine kindlustamise eest nii 
Eestis kui ka rahvusvahelises 
mõõtmes.»

Õppe- ja 
ü liõpilas
osakonna 
doktoriõppe 
peaspetsialist 
Anita Kärner

Mis aastast hakkavad  
uued doktoriõppekavad  
kehtim a ja kuidas need  
mõjutavad praegu õppi
vaid doktorante?

Uued doktoriõppekavad 
kinnitatakse oktoobrikuu 
nõukogus ja nendele hakatak
se vastu võtma alates järgmi
sest õppeaastast.

Seniste õppekavade dokto
randid jätkavad oma õppe
kava järgi, kuid neil on või
malus võtta uute õppekavade 
aineid.

Üleülikoolilised doktori
õppe valikained on sisse 
kirjutatud kõikidesse uutesse 
doktoriõppekavadesse ja nen
de õpetamine algab järgmisel 
õppeaastal. Sellel õppeaastal 
toimuvad juba bioeetika ning 
õppimine ja õpetamine kõrg
koolis.

Milline on teadus-ja õppe
töö vahekord ja  integrat
sioon õppekavades?

Uutes doktoriõppekavades 
on õpingute ja teadustöö 
osakaal nagu vanadeski 25% 
ja 75% ehk 40 ainepunkti 
ulatuses õppetööd ja 120 ai
nepunkti mahus uurimistööd, 
mis sisaldab reaalseid uurin
guid, materjali kogumist, 
analüüsi, artikli kirjutamist 
ja avaldamist, konverentsidel 
esinemist jne.

Kuidas ja  m il m ääral 
peaks õppetöö teadus

tööd  toetam a ja  sellega  
läbi põim um a?

Uutes õppekavades on õpin
gute osa struktureeritud nii, et 
24 AP mahus on erialaaineid, 
mis ongi mõeldud doktorandi 
teadustöö toetamiseks.

Nende ainete raames saab 
doktorant oma erialal süven
datud teadmisi.

8 AP ulatuses valib dok
torant üleülikoolilisi valik
aineid, mille eesmärk on 
teadustöö eetika tundmaõppi
mine, eneseväljenduse ning 
juhtimis- ja õpetamisoskuste 
omandamine ja süvendamine 
ning teadustöö korralduse ja 
keskkonna tundmaõppimine.

Uutes õppekavades on prae
gusest paremini reguleeritud 
doktorantide tehtava õppetöö 
maht doktoriõppe raames.

Õppekavades kirjeldatakse, 
mida doktorant teeb pedagoo
gilise kogemuse omandami
seks ülikoolis 4 AP ulatuses. 4 
AP on igas õppekavas jäetud 
vabaks valikuks.

Õpingute osa ongi põhi
liselt seotud teadustööga ja 
seetõttu on ka ained esitatud 
õppekavades osalt konkreet
se nimetusega, osalt aga n-ö 
katusainetena, et võimaldada 
nende paindlikku täitmist 
vastavalt doktorandi uurimis
teemale.

Üleülikoolilised valikained 
seostuvad enam üldiste os
kuste andmisega, mida dok
torant saab osaliselt ka oma 
uurimistöö käigus.

Ainetega lisatakse uusi vaa
tenurki ja rõhutatakse neid 
aspekte, mida doktorikraadi
ga noorel inimesel võib vaja 
minna tööturul oma oskuste 
ja teadmiste esitlemisel ning 
toimetulekul.

Doktoriõppe seminar
Ene V o o la id
õppe- ja üliõpilasosakonna 
projekti koordinaator

26. oktoobril kell 10 algab 
TÜ raamatukogus doktori
õppe seminar.

See on esimene neljast se
minarist, mis toimuvad RAKi 
meetme 1.1 projekti «Eesti 
doktoriõppe kvaliteedi, tule
muslikkuse ja jätkusuutlik
kuse süsteem» raames aastail 
2005-2008.

Osalema oodatakse üli
koolide juhtkondade esinda
jaid, õppejõude, doktorante,

erinevate organisatsioonide 
tippjuhte ja -spetsialiste.

Seminaril on võimalus 
teadvustada oma seisukohti 
ning diskuteerida Eesti dokto
riõppe arengu ja doktorikraa
diga tööjõu vajaduse üle.

Seminari kolm põhiteemat 
on doktoriõppe arendamine, 
doktorantide valmistumine 
tööturule minekuks (koolita
mine teadusliku uurimistöö 
kaudu) ja doktorikraad töö
turul. Ettekandjad on TÜst, 
TTÜst, EPMÜst jm.

Registreerumine: ene.voo- 
laid@ut.ee või tel 737 6269.

L O E N G  I N T E R N E T I - U U R I N G U T E S T

Täna kell 14 algab peahoone aud 128 Interneti-ja meediagu
ru prof Jeffrey Cole’i loeng «The World is changing, find out 
how!». Teemaks on ülemaailmse Intemeti-uuringute projekti 
tulemused ja tulevik. Oodatud on kõik huvilised.
Vt: www.worldinternetproject.net

• •

Tartu Ülikool linnavolikogus
V a rje  S o o ta k

16. oktoobril toimunud 
kohalike omavalitsuste vali
mistel pääsevad esialgsete 
andmete põhjal linnavoli
kogusse mitmed ülikooli 
liikmed.

Keskerakonnast on need 
prof Aadu Must (921 häält), 
arst-õppejõud Nikolai Põdra- 
mägi (371) ja prof Olev Raju 
(331); Sotsiaaldemokraatli
kust Erakonnast prof Marju 
Lauristin (1678) ja prof Jaak 
Kangilaski (75), Isamaaliidust 
prof Peeter Tulviste (715) 
ja dots Jüri Kõre (218); Res 
Publicast prof Ene Ergma 
(193) ning Reformierakon
nast prof Hele Everaus (171).

Kui Res Publica liige Ene 
Ergma jätkab Riigikogu esi
mehena, siis on järgmine 
volikokku pääseja prof Toivo 
Maimets (pildil).

UT küsimusele, mida 
tahaks prof Maimets voli
kogu liikmena ülikooli heaks 
teha, vastas ta, et kindlasti 
on need ülikooliga seotud 
linnaplaneerimise, ehitiste 
kaasfinantseerimise jt taoliste 
probleemidega tegelemine.

«Täna tahaksin aga rõhu
tada midagi muud. Eelmisel

nädalal toimunud ülikooli 
arengukoosolekul püstitas 
rektor väga olulise ja õige
aegse küsimuse: kas ühiskond 
väljaspool ülikooli jagab neid
samu väärtusi, mida me hin
dame ülikooli, akadeemilise 
vabariigi sees.»

Prof Maimetsa arvates on 
vastuseks pigem «ei». «Kui üli
kooli ja ühiskonna väärtused 
erinevad, siis pikemas plaanis 
kaotavad kõik, aga lähemas 
plaanis on esimeseks kaota
jaks ülikool. Just seetõttu ei 
ole akadeemilise kodaniku 
jaoks piisav tegeleda üksnes 
kritiseerimisega, vaid olla 
aktiivne ühiskonna väärtuste 
kujundaja seal, kus vähegi 
jõukohane,» ütles Maimets.

Prorektor prof Jaak 
Kangilaski ütles UTle, et ta 
püüab linnavolikogus seista 
Tartu kui akadeemilise elu 
keskuse arendamise eest.

T A N A  L E H E S

Intervjuu
prof Jaak Kangilaskiga 
UNESCO teemadel
LK 3

Arengukoosoleku
sõnavõtte
LK 2

Esimesed Tartu üliõpilas
päevad toimusid 9. ja  10. 
oktoobril 1965.

U U D I S E D

Rektor EUA konve
rentsil Uppsalas
Rektor prof Jaak Aaviksoo osa
leb Uppsalas homme lõppeval 
kolmepäevasel Euroopa Üli
koolide Assotsiatsiooni (EAU) 
konverentsil.

EAU nõukogus on arutlusel 
Euroopa kõrghariduse rahas
tamise uuringu läbiviimine, 
mille töögrupi juhiks on rek
tor Jaak Aaviksoo.

Uuringu eesmärk on Eu
roopa riikide kõrghariduse 
rahastamise käsitlemiseks 
võrreldava raamistiku loomi
ne ning kõrgharidusse suu
natud vahendite kasutamise 
tulemuslikkuse tõstmine.

Rektor prof Aaviksoo esi
neb konverentsil paneelis 
«The Challenge of Diversity: 
Aligning strategy and 
funding».

Ööraamatukogu sai 
aasta teenindusteoks
18. oktoobril toimunud kon
verentsil «Aasta Teenindus- 
tegu 2005» valiti Eesti Aasta 
Teenindusteoks ka publiku 
ja peasponsori Hansapanga 
lemmikuks osutunud TÜ Raa
matukogu projekt «Ööraama
tukogu».

Seitsme teenidusteo seast 
parimaks kuulutatud ette
võtmine sündis üliõpilaste 
reaalsest vajadusest koostöös 
üliõpilasesindusega.

Konverentsil teenindus- 
tegu kaitsnud raamatukogu 
teenindusosakonna juhataja 
Olga Einasto ütles, et ette
paneku projekti loomiseks 
tegidki üliõpilased.

«Tänaseks on «Ööraamatu
kogu» korraldamine koostöös 
üliõpilasesindusega muu
tunud heaks traditsiooniks 
ja raamatukogu jagab oma 
rõõmu koos nendega,» rääkis 
Olga Einasto.

O N L I N E -  K Ü S I T L U S

Mida arvad 
ainekursuste hindamisest?

Vastajaid: 145

Uus küsimus:
Kas valimas käisid? 

Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:laid@ut.ee
http://www.worldinternetproject.net
http://www.ut.ee/ajaleht/
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U U D I S E D

Ülikool tunnustab
TÜ tänukirja ja aumärgiga 
autasustati kohusetundliku 
töö eest füüsika-keemiatea- 
duskonna emeriitprofessorit, 
haridusteaduskonna asutaja- 
dekaani Toomas Tennot.

TÜ aumärgiga tunnustati 
bioloogia-geograafiateadus- 
konna emeriitprofessorit Jüri 
Kärnerit.

Tänukirja ja väikese medali 
pälvisid kehakultuuriteadus
konna kauaaegne õppejõud 
Jaan Loko, füüsika-keemia- 
teaduskonna endine töötaja 
Helju Kalder, keemilise füüsi
ka instituudi erakorraline 
teadur Toomas Rodima, hal- 
dusosakonna endised töötajad 
Helju Aim, Aino Benno ja 
Voldemar Pütsepp.

Tänukirja said kehakultuu
riteaduskonna emeriitprof 
Teet Seene, haldusosakonna 
endine töötaja Tiiu Roo
saar, raamatukogu endised 
töötajad Kulla Jentson, Kiira 
Schmidt, Maret Vanamb 
ja Elena Hansson ning tee- 
nindusosakonna töötaja Heli 
Luik.

Rahvusmõtte
auhind
1. novembrini saavad TÜ 
nõukogu, teaduskondade ja 
asutuste nõukogud ning Ees
tis registreeritud juriidilised 
isikud esitada rektori nimele 
ülikooli Rahvusmõtte auhinna 
kandidaate.

Auhinna pälvib inimene, 
kes on oma loominguga sil
mapaistvalt edendanud Eesti 
rahvuslikku ja riiklikku ene
seteadvust.

Esimese Rahvusmõtte au
hinna võitis kirjanik ja etno- 
loog Ilmar Talve.

Eelmise aasta nominendid 
literaat Ain Kaalep, dirigent 
Tõnu Kaljuste, kirjanik Jaan 
Kaplinski, akadeemik Endel 
Lippmaa, kirjanik Arvo Mägi, 
kunstnik Kaljo Põllu, luuletaja 
Paul-Eerik Rummo, helilooja 
Veljo Tormis ja ajaloolane 
Sulev Vahtre kandideerivad 
ka tänavu.

Auhinna saaja kuulutatakse 
välja rahvusülikooli aastapäe
va aktusel 1. detsembril.

TÜ ja  linna 
koostöösuunad
14. oktoobril kirjutasid rektor 
prof Jaak Aaviksoo ja linnapea 
Laine Jänes alla ühiste kavat
suste protokollile. Protokollis 
sätestatakse edasised esma
tähtsad koostöösuunad.

Linnapea Laine Jänese 
sõnul on aktiivne koostöö 
ülikooliga linna arengu sei
sukohalt ülioluline. «Heaks 
näiteks on ühiselamute reno
veerimine ja toomkiriku taas
tamine. Koostöös ülikooliga 
alustasime Toomemäe muut
mist atraktiivseks pargiks, 
aitame kaasa TÜ spordihoone 
uuendamisele ning tudengi- 
organisatsioonidele ruumide 
leidmisele. Samuti toetab linn 
Gaudeamus 2006 korraldust,» 
täpsustas Laine Jänes (pildil).

A R E N G U K O O S O L E K

• •

Ülikool on nagu mägi
U rm as
S u tro p
Eesti Keele
Instituudi
direktor

Paari aasta eest kritiseerisin 
arengukonverentsil «Ülikoo
li väljakutsed» (2003) Tartu 
Ülikooli selle eest, et ülikooli 
humaniora arengukava oli 
asutud koostama vaakumis, 
kus ei paistnud olevat kohta 
teistele Eesti humanitaar- 
asutustele.

Rõhutasin, et ülikool peab 
end positsioneerima meie hu- 
manitaarmaastikul, muutuma 
avatuks.

Praegu ma ülikoolile sel
liseid etteheiteid enam teha 
ei saa.

Tartu Ülikool asetseb 
kõrgustesse pürgiva mäena 
meie kaunil ja liigirikkal hu- 
manitaarmaastikul ning on 
meie kultuuriruumile kõiki
dest külgedest avatud. Siin
juures on eriti esiletõstmist 
väärt Viljandi Kultuuriaka
deemia sidumine ülikooliga, 
aga vähem tähtis pole ka 
koostööleping Eesti Keele 
Instituudiga.

Tänavusel arengukoosole- 
kul osutasin kahele tõsisele 
probleemile. Meie jaoks ei 
ole tähtsusetu see, kuidas 
me paistame väljastpoolt, 
mida me oma aima mater'\ 
maine kujundamiseks teeme 
või tegemata jätame, kuidas 
kasutame oma aega. Kas see 
tuleb alati meile ja ülikooli

le kasuks, kui me hangime 
lisateenistust mõnest teisest 
ülikoolist?

Sellel küsimusel on kaks 
tahku. Lisateenistus raiskab 
aega, aga aega võiksime tu 
lemuslikumalt kasutada oma 
ülikoolis, kus tänu paremate
le töötulemustele hakkaksime 
saama paremat palka.

Lisateenistusest mujal

Teiseks anname ülikoolide
le, kes võib-olla seda nimegi 
ei vääri, võimaluse lasta meie 
nimesid kasutades saada ak
rediteeritud.

Nimi kuulub inimese juur
de, on osa inimese minast. 
Kui me anname oma nime 
võõrastele lörtsida, siis kaota
me kindlasti midagi oma aust 
ja väärikusest, aga ka meie 
ülikooli mainest.

Teine oluline küsimus 
puudutab samuti aega. Ühes 
jaapani multifilmis ütleb 
kass tüdrukule -  sina ei ole 
kass, sina oled inimene, kui 
sa endale antud aja õigesti 
ära kasutad, siis saad kõigega 
hakkama.

Kui uskuda seda kassikon- 
tori kassi, siis on igale ini
mesele antud tema aeg, mida 
tuleb osata ära kasutada. Kes 
seda sisukalt teeb, see saab 
tunda rõõmu ka vanadusest, 
läheb rahuga pensionile või 
töötab edasi, kui ta on eel
neva tööga hankinud selleks 
piisavalt (projektipõhiseid 
lisa)vahendeid.

Oma aja sisukas ärakasu
tamine tähendab ka seda, et

P S Ü H H O L O O G I A  O S A K O N N A  VI  LI  S T L  AS PAE VAD

Reedel, 28. oktoobril

Avatud loengud
10.15 Kaia Laidra -  seminar «Isiksuse püsivus V5 muutumine» Tiigi 78-332
11.15 Kristo Burk -  «Wechsleri täiskasvanute intelligentsuse skaala (WAIS) -  

mis?milleks? kellele? ja kuidas?» Tiigi 78-324
12 Kaia Laidra -  «Isiksus täiseas -  soolised erinevused, 

kultuuriti võrdlevad uurimused» Tiigi 78-332
12.15 Astra Schults -  «Sotsiaalne areng koolieas» Jakobi 2-226
14.15 Kirsti Akkermann -  «Söömishäirete hindamine» Tiigi 78-332
16 dr Innar Tõru -  «Meeleoluhäirete

ja suitsidaalsuse hindamine» Tiigi 78-332

Töötuba
11.15-15 Eve Kanarik -  «Wechsleri täiskasvanute intelligentsuse skaala 

(WAIS) aritmeetika ja arvumälu alatestid» Tiigi 78-326

Akadeemiline loeng
16.15-17 prof Peeter Tulviste -  «Kultuuripsühholoogia ambitsioon» 

ph aud 102
19 vilistlasõhtu vanas kohvikus

Laupäeval, 29. oktoobril

Psühholoogiakonverents «Kuidas mõjustada inimesi 
ja kuidas neid mitte mõjustada», ph aud 102.
9.30 Registreerimine
10 prof Tiia Tulviste avasõnad
10.10 Kristiina Tropp -  «Kiusamine kui näide 

laste omavahelisest mõjutamisest»
10.50 Katrin Pruulmann -  «Lapstunnistajate usaldusväärsusest»
12 Kenn Konstabel -  «Kuidas inimesed iseennast mõjustavad»
12.40 Margus Tõnissaar -  «Kas politsei mõjutab kuritegevust?»
13.20 prof Jaanus Harro -  «Molekulide sihipärasest 

ja mittesihipärasest liikumises»

Vilistlaspäevi korraldavad TÜ psühholoogia osakond ja Eesti Psühholoogide Liit.

Kõik huvilised on vilistlaspäevadele ja psühholoogiakonverentsile teretulnud!

Info ja registreerimine: TÜ psühholoogia osakond, Tiigi 78-334, tel 737 5902, 
e-post: departm@psych.ut.ee, http://psych.ut.ee/psych

Probleemiderohke arengukoosolek
14. oktoobril tehti ülikooli

on kasvatatud väärikas järel
kasv, kellele antakse rõõmuga 
üle oma ametikoht ja töö. Kui 
inimene pole aga talle antud 
aega tulemuslikult kasuta
nud, siis ei tohiks ta nõuda 
enda jätmist akadeemilisele 
ametikohale.

Kui peaks nii minema, et 
inimesed jäävad oma kohta
dele istuma üle neile antud 
aja, siis hakkab ülikool kirat
sema, vananeb, kõduneb ja 
kõigile andekatele noortele 
antakse mõista, minge ära, 
minge ära välismaale, teid ei 
ole siin kellelegi vaja.

Aga mis saaks olla suurem 
rõõmust, mida pakuvad noor
te andekate õpilaste -  õppe
jõudude ja teadlaste säravad 
silmad!

Intellektuaalne omand

Ning lõpetuseks. Pean väga 
oluliseks arengukonverentsil 
prof Mart Ustavi südameva
luga välja öeldud muret, et 
ülikoolipere kohustuste hul
ka kuulub ka intellektuaalse 
omandi kaitse.

Kuna olen selliste küsi
mustega tegelenud keeleteh
noloogia riikliku programmi 
koostamisel, siis tean, et meil 
on veel väga palju inimesi, kes 
intellektuaalse omandi kaitse 
valdkonda alahindavad või 
peavad lausa segavaks.

Ometi on just intellek
tuaalse omandi kaitse, õige 
hoidmine ja  kasutamine võti, 
mis avab meie ülikoolile ukse 
maailma 100 juhtiva teadus- 
ülikooli perre.

Motivatsioon ja eesmärgidarengukoosolekul kokku
võtteid kaks aastat tagasi 
vastu võetud arengukavas 
seatud eesmärkide täitmi
sest ja toodi esile arengut 
takistavaid probleeme.

Esile tõstetud probleeme: 
ülikooli püüdluste mõistmine 
väljaspool TÜd, nii oma kui 
ka välisõppejõudude ja -üli- 
õpilaste soodne töökeskkond 
ja motivatsioonid Tartus ja 
ülikoolis, õpetajakoolitus, 
teadustöö tulemuslikkus, üli
kooli finantseerimine jpm.

Alljärgnevalt EKI direktori 
Urmas Sutropi ja prof Urmas 
Varblase sõnavõtud.

Järgmises UTs ilmuvad 
Viljandi Kultuuriakadeemia 
direktori Anzori Barkalaja ja 
tehnoloogiainstituudi direk
tori prof Mart Ustavi sõna
võtud. Õigusteaduskonna õppejõud arengukoosolekul. v a r je  s o o ta k

neist ei maksa õppetasu ja on 
siin vahetusüliõpilasena. Nii 
aga tekib olukord, kus tuleb 
algul teha palju tööd väikeste 
rühmadega, mille eest teadus
konnale laekuv summa on 
väga väike.

Kokkuvõttes -  on vaja 
otsustada, millist välisüliõpi
laste kontingenti me tahame 
ja seejärel käima panna vas
tavad rahastamispõhimõtted, 
mis arvestaksid ka teaduskon
dade huvisid.

Teaduskirjastuseks

Teine teema on ülikoo
li kirjastuse kujundamine 
teaduskirjastuseks. Kas me 
seda tahame ja kui tahame, 
kas oleme valmis kaasama 
nii vaimseid ressursse kui 
ka saama rahalist toetust? 
Praegu on kirjastus sisuliselt 
tehniline ühik, mis toodab 
raamatuid. Kogu toimetus- 
protsess on sisuliselt väljas
pool kirjastust. Kirjastus on 
äriühing, mille eesmärk on 
olla kasumlik ja kogu tegevus 
on suunatud sellele. Kahjuks 
aga ei ole teaduskirjanduse 
väljaandmisega kasumlikku
se saavutamine kuigi kerge 
ja seetõttu on kirjastuse 
seisukohalt võimatu ise oma 
vahenditega sisse viia korra
likku eelretsenseerimist.

Tuleks moodustada vald
kondlikud toimetuskolleegiu
mid, kes hakkaksid korralda
ma tööde retsenseerimist. See 
eeldab aga ka vastava tege
vuse finantseerimist ja mitte 
ainult vabatahtlike tegevust. 
Esimese etapina võiks ette 
võtta emakeelsed õpikud ja 
monograafiad. Kui suudaksi
me sisse viia korraliku toime
tamise ja eelretsenseerimise, 
siis järgmises etapis peaks 
tööd vääriliselt hindama ka 
meie teaduse sihtfinantseeri
mise skeemis ning ülikoolis 
kohtadele valimise süsteemis. 
See on ebanormaalne, kui 
emakeelse teadusliku mono
graafia jaoks pole meie sihtfi
nantseerimise tööde liigituses 
üldse kohtagi. Kes emakeelset 
teadust siis arendab, kui meie 
leiame, et see on kõige väikse
ma tähtsusega.

Kokkuvõttes kahe teema 
kohta -  strateegilise planee
rimises antud suuniseid saab 
järgida siis, kui me seame 
vastavusse motivatsiooni- 
mehhanismi ja taotletavad 
eesmärgid.

U rm as
V a rb la n e
rahvus
vahelise
ettevõtluse
prof

Ülikool on esmatähtsaks 
kuulutanud rahvusvahelis
tumise ja sellega seoses 
välisüliõpilaste arvu kasvu.

Seda ei saa teostada inglis
keelsete õppekavadeta. Neid 
aga tuleb teha ja ellu viia tea
duskondadel, mitte rektoraa
dil. Seega lasub kogu vastutus 
kava elluviimise eest ja selle 
finantseerimine teaduskon
nal või ühisõppekava korral 
teaduskondadel või ülikoolide 
allüksustel.

Vähene finantseerimine

Ülikooli strateegilises aren
gukavas on see valdkond 
väga oluline, kuid ülikooli 
eelarvest oli sellel aastal võõr
keelse õppe arendamiseks lu
batud kasutada 0,1 % ülikooli 
eelarvest ehk minu teada 800 
000 krooni aastas. Mis stra
teegiline suund see on, mille 
tähtsus väljendub rahaliselt 
olematus toetuses?

Siin on kaks lähenemisviisi.
Esimene. Võtame vastu pal

ju välisüliõpilasi nendest riiki
dest, kust saabunutelt saame 
võtta õppemaksu ja selle abil 
tegevust finantseerida.

Teine lähenemisviis on see, 
et võõrkeelse õppe ja paljude 
välisüliõpilaste olemasolu 
Tartus annab juurde meie 
akadeemilisele elule ja on 
seega vajalik meie õppetöö 
taseme tõstmisel.

Kaks teed

See on esimene strateegi
line otsus, millist teed pidi 
edasi minna.

Kui valime esimese tee, 
siis tuleb leida kõigepealt 
võimalused neid tudengeid 
siia üldse suurel arvul saada -  
Eesti ei anna elamislubasid 
välisüliõpilastele nn kolman
datest riikidest üldse mitte 
kergelt. Kui nende elama
asumine Eestisse lihtsustub, 
siis peaksime vaid Hiinast, In
diast ja teistest selle regiooni 
riikidest tudengeid värbama.

Teine tee on arendada 
võõrkeelseid õppekavasid 
peamiselt magistritasemel 
ja tuua siia tudengeid Lääne 
Euroopast, USAst jne ning 
arvestada sellega, et enamik

mailto:departm@psych.ut.ee
http://psych.ut.ee/psych
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UNESCO, Eesti ja Tartu
Intervjuu UNESCO Eesti Rahvusliku Komitee esimehe, professor Jaak Kangilaskiga

UNESCO Eesti Rahvusliku Komitee esimees prof Jaak Kangilaski rääkis peakongressil 
teadusasutuste võrgustumisest. e ra k o g u

Loodetavasti vääriks UNESCO kultuuri
pärandi hulka kuulumist ka Tartu Üli
kooli ajalooline hoonestu.

V a rje  S o o ta k

Prorektor prof Jaak 
Kangilaski võttis UNESCO  
Eesti Rahvusliku Komitee 
esimehena osa UNESCO 33. 
peakonverentsist Pariisis.

M illest rääkisite oma 
sõnavõtus?

Kuna ükski meie minister 
ei pidanud võimalikuks sellel 
osaleda, tuli minul riigi nimel 
sõna võtta. Toetasin oma 
sõnavõtus teadusasutuste 
võrgustumist nii Euroopas kui 
ka kogu maailma ulatuses, 
mis on eriti oluline väikese 
riigi teadusasutustele ja üli
koolidele.

Mida arutati 3. oktoobril 
alanud ja  täna lõppeval 
peakonverentsil?

Programmide arutelu
kõrval olid olulised kolme 
konventsiooni projektid. 
Üks neist kohustab keelama 
dopingu kasutamist spor
dis, teine püüab kehtestada 
eetilisi norme bioloogilises 
uurimistöös. Kolmas, kõige 
laiema tähendusega, käsitleb 
kultuurilise mitmekesisuse 
kaitset ja edendamist.

Mis oli tänavuse konve
rentsi eesmärk?

Eelmise peakonverentsi 
deklaratsioonide asemel oli 
tänavu eesmärk luua õigus
likult siduv rahvusvaheline 
konventsioon. See konvent- 
siooniprojekt on sündinud 
kahe peakonverentsi vahel 
rasketes vaidlustes, muuseas 
ka kultuuriministeeriumi osa
lusel ning minul oli hea meel 
seda toetada.

Vaidlused jätkuvad, kuid 
oma põhitöö tõttu ei saanud 
ma konverentsi lõpuni Pariisi 
jääda. Eestit jäid esindama 
Eesti suursaadik Prantsus
maal Andres Talvik, kes on 
ühtlasi Eesti saadik UNESCO 
juures, samuti meie komisjoni 
peasekretär Doris Kareva ja 
tema asetäitja Margit Siim. 
Arutelud jätkuvad konsensuse 
saavutamise lootuses.

Kuidas ü ldse riigid osa 
levad UNESCO töös?

Riigid saavad osaleda 
mitmel viisil. Üle aasta toi

muvad peakonverentsid, kus 
võetakse vastu strateegilised 
otsused, kinnitatakse eelarve 
ja valitakse liikmed täitev- 
kogusse ning komisjonidesse. 
Peakonverentsil juhib iga maa 
delegatsiooni tavaliselt riigi 
välis-, haridus- või kultuuri
minister. Delegatsiooni juht 
esitab oma riigi vaateid ja 
huve plenaaristungil, delegaa
did kaitsevad neid sektsiooni
de diskussioonides.

Paljud riigid on määranud 
UNESCO juurde oma püsiva 
delegaadi. Igas liikmesriigis 
on UNESCO Rahvuskomisjon, 
kes on sidepidajaks UNESCO, 
oma riigi valitsuse ja avalik
kuse vahel.

Rahvuskomisjonide moo
dustamise viisid ja koossei
sud on riigiti erinevad. Üks 
äärmus on riigi poolt nimeta
tud ja ainult ametnikest koos
nev, teine autonoomsetest 
UNESCO ideaale toetavatest 
haritlastest moodustunud 
komisjon. Enamik komisjone, 
ka Eesti oma, on segatüüpi. 
Meie komisjoni kuuluvad 
ametnikud välis-, kultuuri-, 
keskkonna- ning haridus- ja 
teadusministeeriumist, aga ka 
TA, kõrgkoolide ja kultuuri
asutuste esindajad.

Mis on UNESCO eesmärk?
UNESCO eesmärk on 

edendada koostööd inimeste 
ja rahvaste vahel neljas vald
konnas -  hariduses, teaduses, 
kultuuris ja kommunikatsioo
nis. Peakonverents on igas 
töövaldkonnas välja töötanud 
mõne programmi.

UNESCO enda rahalised 
võimalused programme toe
tada on väikesed (UNESCO 
pole fond!), kuid ta püüab 
kooskõlastada riikide, asu
tuste ja üksikisikute tegevust, 
sõnastada eesmärke ning 
välja töötada reegleid ja kri
teeriume.

Mida pakub näiteks hari
dusvaldkonna programm?

Haridusprogrammi pea
eesmärk on haridus kõigile 
(kõigil tasemetel, elukestev 
õpe). Rõhutatakse, et haridus 
soodustab isiklikku arengut, 
suurendab majanduskasvu ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust.

Muidugi on selle program
mi ülesanded maailma eri

osades erinevad -  kui mõnel 
pool on veel aktuaalne üldise 
kirjaoskuse saavutamine, siis 
arenenud riikide mure on 
ümberõpe, kutseharidus ja 
demograafilised probleemid.

Ülesannete täitmiseks on 
UNESCO loonud või loomas 
võrgustikke koolidele, kutse
haridusele ja UNESCO õppe
toolidele. UNESCO tahab olla 
foorumiks, kus kaalutakse 
üleilmastumise võimalusi ja 
ohte.

Aga näiteks kultuuri
programm?

Kultuuriprogrammi priori
teet on inimkonna kultuuri
lise mitmekesisuse kaitse ja 
kultuuridevahelise dialoogi 
arendamine. Üleilmastumine 
on tõstnud päevakorrale pal
jude, eriti väikeste kultuuride 
jätkusuutlikkuse. Ilmselt võib 
oma kultuuri ohustatuse 
tunne sünnitada inimestes 
masendust, kibestumist, võib 
viia eetilise kriisi ja nihilismi
ni, aga olla ka fundamentalis

mi ja terrorismi taimelavaks. 
Seetõttu on loomulik, et kul
tuuride omapära austatakse ja 
mitmekultuurilisusega leppi
mist on nõudnud mitte ainult 
UNESCO, vaid ka ÜRO.

Küsimus pole ainult rahu 
poole püüdlemises, vaid 
leitakse, et looduslik ja kul
tuuriline mitmekesisus on 
inimkonna majandusliku ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse 
põhieeldus.

E estiski on UNESCO 
kultuuripärandi hulka  
arvatud juba m itm eid  
objekte.

Füüsilise (arhitektuurilise) 
kultuuripärandi nimekiri on 
maailmas väga auväärne ning 
Tallinna vanalinna sinna hul
ka arvamine oli Eestile suur 
saavutus.

Loodetavasti vääriks sinna 
kuulumist ka TÜ ajalooline 
hoonestu. Viimasel ajal on 
UNESCO loonud nimekirja ka 
kaitsmisväärsest suulisest kul
tuuripärandist, ning sealgi on 
nüüd Eestil oma esindus Kihnu 
rahvakultuuri näol. Muidugi 
tuleb arvestada, et nimekir
jadesse lülitamine pole ainult 
au, vaid ka kohustus pärandit 
kaitsta ja säilitada.

Hoopis tõsisemad vaidlused 
tekivad aga siis, kui käsitle
takse kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse säilitamist 
tänapäeval ja tulevikus. Ise
loomulik on diskussioon, mis 
vallandus eelmisel peakonve
rentsil. Prantsusmaa, Saksa
maa, Kanada, Kreeka, Meh
hiko ja rida prantsuskeelseid 
riike esitasid taotluse luua 
kultuurilise mitmekesisuse 
säilitamiseks eriline rahvus
vaheline konventsioon.

USA vaidlustas selle, väites 
esiteks, et kultuurikaubad 
ei erine teistest kaupadest 
ning peavad alluma WTO 
reeglitele, teiseks viitas üksik
isikute õigusele oma ideid 
vabalt väljendada ja levitada. 
Paljurahvuselise USA jaoks 
on esikohal indiviidi õigused, 
kuid etniliselt ja kultuuriliselt 
määratletud riigid tunnista
vad ka kultuuride õigusi.

18. oktoobril võeti kultuuri
komisjonis vastu kultuurilise 
mitmekesisuse konventsioon. 
Vastu hääletasid USA ja Iisrael.

U U D I S E D

Tehnosiirde seminar
1. novembril kell 12 algab 
tehnoloogiainstituudis se
minar «University-industry 
collaboration: Dutch-Estonian 
challenge».

Seminaril keskendutakse 
ettevõtluse ja ülikoolide koos
töö ning tehnosiirde teemale. 
Parimaid praktikaid nii Ees
tist kui ka Hollandist esitlevad 
oma ala tipud.

Seminari töökeel on inglise 
keel. Üritus on kõigile huvilis
tele tasuta.

Seminari korraldab ülikool 
koos Hollandi Kuningliku 
Suursaatkonnaga.

Registreerumine: veebis 
www.tuit.ut.ee või info@ 
tuit.ut.ee, tel 737 4805 hilje
malt 25. oktoobril.

Sajas õppevahend
Majandusteaduskonna õppe
vahendite sarjas ilmus sajanda 
väljaandena «Sissejuhatus ma
jandusteooriasse».

Õpiku autorid on majandus
teaduskonna õppejõud Raul 
Eamets, Anneli Kaasa, Helje 
Kaldaru, Eve Parts ja Viktor 
Trasberg, kes kõik on pikemat 
või lühemat aega tegelnud 
majandusteoreetiliste distsip
liinide õpetamisega.

Õpik on eelkõige mõeldud 
sotsiaalvaldkonna 1. a tuden
gitele, kuid peaks äratama 
teistegi lugejate huvi majan
duselu seaduspärasuste süga
vama tundmaõppimise vastu.

Sari sai alguse 1995. a. 
1999 lisandusid teadusraa
matud (tänaseks ilmunud 
21) ning 2000. a ingliskeel
sed toimetised (ilmunud 38. 
numbrit).

Raamat ilmus TÜ Kirjastuse 
vahendusel.

ZBI tänab
EPMÜ zooloogia ja botaanika 
instituut tänab kõiki ZBI tööta
jaid aastatest 1947-2004, kes 
võtsid vaevaks oma elulugu 
«teha» ja need ära saatsid 
või täiendasid ZBI 50. juubeli 
trükises ilmunut.

ZBI tegevuse 57 aastat kok
kuvõttev trükis, mis sisaldab 
ka töötajate elulood, ilmub 
järgmisel aastal.

Kes pole oma elulugu seni 
veel kirja pannud, neil palu
takse seda teha oktoobrikuu 
jooksul. Elulugu saata aadres
sil: zbi@zbi.ee.

Lisaraha toetusteks Rahvaluule tundm ine rikastab inim ese siseilma
M a ilin  A asm äe
ajaloo 3. a üliõpilane

Õppetoetustega seotud prob
leemide lahendamiseks tõstis 
haridus-ja teadusministeerium 
põhitoetuste jaotuskoefitsenti
0,3-lt 0,35-ni.

Nii saavad avalik-Õiguslikud 
ülikoolid, rakenduskõrgkoolid 
kui ka kutseõppeasutused 
õppetoetusteks täiendavalt 30 
miljonit krooni juurde.

Lisaraha peaks ülikoolides
se jõudma kahe nädala pärast. 
«Ülikool seda protsessi kuida
gi kiirendada ei saa,» selgitas 
tasemeõppetalituse juhataja 
Eda Aitsen. Lisaraha jagatak
se laiali seaduse järgi m äära
tud korras. See tähendab, et 
halvemas olukorras olevad 
teaduskonnad ei saa rohkem 
raha kui ette nähtud.

Lähinädalatel selgub, kas 
lisaraha probleemi lahendab, 
ütles TÜ Üliõpilasesinduse 
juhatuse liige, haridus- ja 
sotsiaalvaldkonna juht Krista

Üts. Et õppetoetus on osa 
tudengite jaoks põhiline sis
setulek, võitleb esindus selle 
eest, et kõik tudengid, kellel 
toetuse saamiseks õigus, seda 
ka saaksid.

«Seega ei ole ma nõus 
ministeeriumi väitega, nagu 
kujutaks õppetoetus endast 
preemiat heade õpitulemuste 
eest,» selgitas Üts.

Probleemid õppetoetustega 
said alguse 2004. aasta ok
toobris, kui avalik-õiguslikele 
ülikoolidele eraldati koos 
teise poolaasta õppetoetuste 
rahadega ka vahendid 2005. 
aasta jaanuariks ja veebrua
riks. TÜ sai 14 miljonit kroo
ni. Mai alguses tuli minis
teeriumist uus otsus, millega 
vähendati põhitoetuste fondi 
5 miljoni krooni võrra koos 
lubadusega täiendavaks raha 
eraldamiseks sügisel.

Sügisese õppetoetuste 
määramise tähtajaks 10. 
oktoobriks ei olnud lisaraha 
tulnud.

M a ilin  A asm äe
ajaloo 3. a üliõpilane

18. oktoobril toimus Paa- 
belis uue väljaande «Re
givärsist netinaljadeni» 
esitlus.

Rahvaluulet nii minevikus 
kui ka kaasajal käsitlevasse 
komplekti kuuluvad käsiraa
mat, mahukas tekstikogumik 
ning CD-antoloogia.

Käsiraamatu üks autoritest 
prof Ülo Valk räägib, et auto
rite paljususe tõttu sai raamat 
kindlasti mitmepalgelisem. 
«Eesmärgiks oli kirjutada 
võrdlemisi avatud teos, kus ei 
räägita ainuvõimalikust tõest, 
vaid pigem näidatakse kätte 
teeots,» ütles Valk.

Et aastakümneid ei ole rah
valuulest kirjutatud ulatuslik
ku, eri žanreid ja teemasid 
käsitlevat teost, sai pikka 
aega plaanitu eesti võrdleva 
rahvaluule õppetooli autorite 
ringi poolt teoks tehtud.

Pigem populaarteaduslik

Osa väljaande «Regivärsist netinaljadeni» autoreid esitlu
sel Paabelis. m ailin  aasmäe

ja I kursuse üliõpilastele 
ning rahvafolkloori huvilis
tele mõeldud väljaanne aitab 
Valgu arvates ühiskonnas 
käibelolevate stereotüüpide 
murdmisele kaasa. «Ehkki 
arvatakse, et rahvaluule on 
midagi arhailist, näeb seda nii

meedias kui ka omavahelises 
suhtluses,» selgitas ta. Aru
saamine minevikupärandist 
rikastab tänapäeva inimest, 
kaasaja rahvaluule tundmine 
õpetab nägema iseenda rolli 
pärimusliku kultuuri loojate 
ja kandjatena.

V Ä L J A A N D E D

• Regivärsist netinaljadeni. 
Sissejuhatus rahvaluu
lesse. Autorid Paul Hagu, 
Tiiu Jaago, Risto Järv, Eda 
Kalmre, Arvo Krikmann, 
Merili Metsvahi, Taive 
Särg, Ülo Valk. 200 lk.

• Regivärsist netinaljadeni. 
Tekstiantoloogia. Toim Risto 
Järv, Taive Särg. 232 lk.

• Regivärsist netinaljadeni. 
CD-antoloogia. 2 CD-d.

R egivärsist
netinaljadeni

http://www.tuit.ut.ee
mailto:zbi@zbi.ee
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I N M E M O R I A M

Arved Luts
4. veebr 1929-12. okt 2005
Arved Luts sündis Narvas, 
õppis Narva Gümnaasiumis 
ja lõpetas Tartu 1. Keskkooli 
(praeguse Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi) 1947. Tartu 
Ülikooli lõpetas ta 1952, 
seejärel töötas NSVL ajaloo 
kateedris, 1954-1958 oli 
aspirant, ajalookandidaat 
aastast 1961 (kaitsmine 
toimus Moskvas NSVL TA 
Etnograafia Instituudis). 
Arved Luts töötas Eesti 
Rahva Muuseumis teadu
ri ja osakonnajuhatajana 
aastatel 1958-1972 ja TÜs 
etnoloogiaõppejõuna 1970- 
1996. Aastast 1975 dotsent, 
1992-1994 etnoloogia õppe
tooli erakorraline professor. 
Aastatel 1977-1986 tegutses 
õppeprodekaanina.

Ta on Soome-Ugri Seltsi 
välisliige, kauaaegne ERMi 
nõukogu liige.

Põhiline uurimisala oli 
Arved Lutsul Eesti rand
laste elatusalad (kalastus, 
kaubandus). Peale selle oli 
Arved Luts üks Eesti kaasaja 
kultuuri uurimise algatajaid, 
kes organiseeris 1960ndatel 
ERMis töötades muunduva 
rahvakultuuri uurimiseks 
kompleksseid ekspeditsioone 
Kagu-Eestisse. Ise tegeles ta 
samas muutuvate perekon- 
natavade analüüsimisega.

Arved Luts oli ka üks Eesti 
etnograafilise filmi pio
neere, tema käe all valmis 
1962. a film jääalusest kala
püügist Audrus. Teadustööd

ei jätnud Arved Luts unarus
se ka pensionipõlves, mil ta 
avaldas uurimusi ERMi nõu
kogude perioodi ajaloost.

Arved Luts paistis silma 
põhjaliku ning kohusetundli
ku inimesena, seda nii tead
lase, õppejõu ja administraa
torina kui ka ühiskondlike 
ülesannete täitmisel. Tema 
lahkumisega on Eesti etno
loogia kaotanud silmapaist
va teadlase ning innustava 
ja toetava õpetaja. Arved 
Lutsu uurimused tähistavad 
tervet epohhi Eesti kalastu
se uurimisloos. Suurem osa 
praegustest aktiivses loome
eas etnoloogidest on oma 
teadlasteed alustanud Arved 
Lutsu käe all.

Jääme mälestama töökat, 
tagasihoidlikku ning südam
likku õpetajat ja kolleegi.

Ajaloo osakond 
Etnoloogia õppetool

P R O F E S S O R I T E  K L U B I S

27. oktoobril kl 18 on vanas kohvikus kohtumine akadeemik 
Richard Villemsiga. Jätkub eelmisel kohtumisel arutusel ol
nud teema «Eurooplaste juured».

S T I P E N D I U M

Korporatsioon Sakala Stipendiumifond kuulutab välja kon
kursi stipendiumitele kogusummas 40 000 krooni. Kandi- 
deerimistähtaeg 29. oktoober.
Info: www.korpsakala.ee/stipendium.

S U G I S M U U S I K A

21. oktoobril kl 19 toimub TÜ ajaloo muuseumi valges saa
lis festivali «Sügismuusika» lõppkontsert. Esinevad H. Elleri 
nim Tartu Muusikakooli solistid ja naiskoor. Esitatakse Eesti 
nüüdismuusikat. Kontsert on tasuta.

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

22. oktoobril kl 18 toimub Taagepera lossis ja 23. oktoobril 
kl 13 Viljandi kultuurimajas Tartu naiskoori Emajõe Laulikud 
ning Tartu Akadeemilise Meeskoori ühine sügiskontsert. 
Kontsert on tasuta.

75
Õ N N I T L E M E

45

Olev Saks, katsekoja peamet- 
roloog ja  kvaliteedijuht -  23. 
oktoober

50

Heli Luik, ülikooli raamatu
kogu assistent ja referent -  
23. oktoober

Ilmar Vaaro, VKA raamatu
kogunduse ja infoteaduse osa
konna juhataja -  21. oktoober

35

Margus Pihlak, mereinstituu
di insener -  27. oktoober

25

Helina Värton, silmakliiniku 
sekretär -  26. oktoober

UNIVERSITAS
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Tellimise indeks 00892 
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Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

Innovatsiooniseminar 
loob uusi ideid
K a s p a r K oov
SA Noored Teaduses ja 
Ettevõtluses juhataja, 
m ajandusteaduse magistrant

27. oktoobril kl 12 algab 
Treffneri Gümnaasiumis 
keskkooliõpilastele ja tuden
gitele mõeldud innovatsioo
niseminar «Innopia 2005».

TÜs õpib üle 17 000 üliõpi
lase, neist üle 13 000 statsio
naarõppes. Kui iga võimaliku 
statsionaarõppe tudengi töö- 
potentsiaali rakendada 10% 
ulatuses, siis nende tehtav töö 
võiks ulatuda mahuni, mida 
suudavad teha 1300 täistöö- 
ajaga loova töö tegijat. Sellist 
potentsiaali võib hinnata 
vähemalt 650 miljonini aastas 
(idee Innopia andmebaasist).

Ülikool kui ettevõte

Võib julgelt öelda, et 1300 
töötajaga ettevõte on suur, 
moodustades peaaegu vee
randi Hansapanga grupi kõi
gist töötajatest. Seda enam, 
et lihtsa teenindamise või 
tootmise asemel on tegemist 
teadmuspõhise tööga.

Kujutledes korraks käes
oleva ettevõtte võimalikkust, 
lahendaks see nii mõnedki 
Tartu nimega seonduvad suu
remad probleemid.

Õigemini tuleks ette kuju
tada ettevõtete võrgustikku 
ehk klastrit (analoogne ar
vutimaailmas kurikuulsaks 
saanud Silicon Valleyle), mille 
füüsiline keskpunkt asuks TÜ 
juures.

Eeldusel, et need 1300 
töötajat peaksid keskmiselt 
kord kuus välislähetustel 
käima ning tihedalt Tallinna 
vahet sõitma, loodaks ka 
Tartu ja Tallinna vahel kor
ralik ühendus. See omakorda 
võimaldaks Tartul rohkem 
turistide rahast rõõmu tunda. 
Samas ei tohiks kellelgi olla 
küsimusi TÜst saadava hari
duse rakenduslikkuses, kuna 
suurem osa tehtavast tööst 
läheks mujale maailma.

Mida see ettevõtete klaster 
teha võiks? Ilmselt kõike, 
alates raamatute väljaandmi
sest, Interneti-lahendustest, 
turu-uuringutest ning lõpe
tades elektroonikatoodete 
prototüüpide loomisega, tark- 
vararakendustega.

Artikli alguses toodud idee 
jääb utoopiaks mitmel põhju
sel. TÜ puhul on kultuurilises

mõttes tegemist vägagi olulist 
rolli mängiva organisatsiooni
ga ning ilmselt ei saagi kuna
gi ülikoolist tekkida ettevõtet. 
Samas vajab koostöö ettevõte
te ja  TÜ vahel edendamist 
ning oluline on muutuda ava
tud organisatsiooniks.

Loovustehnika

Avatud organisatsioon tä
hendab ennekõike ideede 
levitamist, vastuvõtlikkust 
kõigele uuele ning samas 
ka selle «uue» loomist ehk 
innovatsiooni.

Õppejõud on taibanud 
meeskonnatöö, loovuse ja 
ideede rolli tänapäevases 
hariduses. Tänased tudengid 
on aru saanud hea hariduse, 
mitte lihtsalt lõpudiplomi 
tähtsusest. Siiski jõuavad se
minariruumide seinte vahelt 
välja vaid vähesed head ideed 
ning äärmiselt väike osa neist 
realiseeritakse.

Parimad ideed tekivad just 
inimeste koostöös ja palju 
uuenduslikku sünnib mitme
suguste teadusharude puute- 
pinnal. Oskust häid ideid välja 
mõelda on võimalik arendada 
loovustehnika abil.

Sedalaadi koostöö soosimi
sele ja noorte innovatsiooni- 
meelsuse arendamisele on 
viimasel ajal tasapisi hakatud 
tähelepanu pöörama. Üks 
teerajajaid on SA Noored Tea
duses ja Ettevõtluses projekt 
Innopia. Selle keskmes on äsja 
avatud Interneti-portaal, mis 
koondab innovatsiooniteema- 
list õppematerjali, pakub mee
lelahutuslikke loovusmänge 
ning annab noortele võima
luse vabalt väljendada kõige 
pöörasemaidki ideid. Peale 
Interneti-keskkonna toimu
vad innovatsiooniseminarid 
kolmes Eesti linnas ning hea
de ideede konkurss.

Innopia annab tudengitele 
ja  keskkooliõpilastele rohkelt 
õpetust, et häid ideid leida 
ning julgustab neid teistega 
jagama. Usume, et just väi
ke julgustus ning mõningad 
teadmised, kuidas kõige pa
remini kasutada oma loovat 
mõttepotentsiaali, annab 
hea alguse avatud mõtte- 
kommuuni tekkeks. Usun, 
et juba mõne aasta pärast 
võime rõõmuga jälgida mõne 
hea idee tähelendu maailmas, 
mille sünnile on kaasa aida
nud ka Innopia.

L A S T E H O M M I K  R A A M A T U P O E S

22. oktoobril kl 11 toimub ülikooli raamatupoes lastehommik. 
Loetakse luuletusi ja mängitakse.

TARTU BI0 TECHN0 L0 GY PARK

integrated expert ise

Tartu Biotehnoloogia Park AS kutsub kõiki huvilisi 27. 
oktoobril kl 9 Domus Dorpatensises (Raekoja plats 1 / 
Ülikooli 7, Tartu) toimuvale seminarile

«Introduction  
to Tissue Engineering».

Seminar on osalejatele tasuta.
Registreerimine ja info: 738 3053 või kairi@biopark.ee 
Kohtade arv on piiratud.

KAITSMISED
26. oktoobril toimuvad magistri
tööde kaitsmised ajaloo osakon
nas Lossi 3-426: 
kl 14.15 Tiiu Kreegipuu «Nõu
kogude kultuuripoliitika printsii
bid ja rakendused Eesti NSV-s 
aastatel 1944-1954 kirjanduse 
ja trükiajakirjanduse näitel» aja
loo alal. Juhendaja dots Tõnu- 
Andrus Tannberg. Oponent prof 
Epp Lauk;
kl 15.15 Pearu Kuusk «Eesti 
NSV Siseministeeriumi/Riikliku 
Julgeoleku Ministeeriumi Ban
ditismivastase Võitluse Osa
kond (1944-1947)» ajaloo alal. 
Juhendaja dots Tõnu-Andrus 
Tannberg. Oponent Aigi Rahi- 
Tamm, PhD;
kl 16.15 Olev Liivik «Eestimaa 
Kommunistliku Partei Keskkomi
tee aparaat 1945-1953» ajaloo 
alal. Juhendaja dots Tõnu-And- 
rus Tannberg. Oponent prof 
emer Jüri Ant.

26. oktoobril kl 16 kaitseb Aet 
Truu ph aud 135 magistritööd 
ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakonnas meedia ja 
kommunikatsiooni alal «Kohtu 
töö legitimatsioon Eesti ajakir
janduses (Tallinna Linnakohtu 
näitel)». Juhendaja prof Marju 
Lauristin. Oponent dots Halliki 
Harro-Loit.

28. oktoobril kl 10.15 kaitseb 
botaanika ja ökoloogia instituu
dis Lai 40-218 Ruth Aguraiuja

doktoritööd taimeökoloogia ja 
ökofüsioloogia erialal «Havai 
endeemsed sõnajalad /Diellia/ 
Brack. (Aspleniaceae): levik, 
populatsiooni struktuur ja 
ökoloogia». Juhendaja prof 
Martin Zobel. Oponent Dr. 
Stefan Klotz (Department of 
Community Ecology, Centre for 
Environmental Research Leip- 
zig-Halle).

LOENGUD
26. oktoobril kl 16.15 kõneleb 
Lossi 3-406 Õpetatud Eesti 
Seltsi ettekandekoosolekul Kirsti 
Jõesalu teemal «Kuidas mäle
tatakse nõukogude argielu? 
Analüüs ERMi kogude põhjal».

26. oktoobril kl 16.15 toimub 
füüsika instituudis Riia 142-108 
AS Baltiklaas juhataja Tiit Raua 
loeng «AS Baltiklaas: ettevõte, 
toodang, tehnoloogia». Loeng 
juhatab sisse Eesti vastava profii
liga ettevõtteid tutvustavate loen
gute sarja TÜ materjaliteaduse ja 
materjalide tehnoloogia doktori
kooli doktorantidele, juhendaja
tele ja kõikidele huvilistele ESF 
meetme 1.1. projekti täitmiseks.

26. oktoobril kl 18 on TÜ Lõuna- 
Eesti keele- ja kultuuriuuringute 
keskuse jututare külaliseks 
Mariko Faster, kes räägib teemal 
«Võrukeelne lastekirjandus». 
Samas näidatakse ka uut «Täht
raamatut». Info: Mari Mets, tel 
737 5422.

TU A J A L O O  M U U S E U M I S

27. oktoobril kl 16.15 jätkub populaarteaduslike teeõhtute sari 
«Huvitavat teadusest ja elust». Teemal «Kuidas teha ravimtai- 
meteed?» kõneleb TÜ farmakognoosia dotsent Ain Raal.

Eesti suurim prilli- ja kontaktläätsevalik

Ühekuulised kontaktläätsed alates 140 krooni/paar

ÜGLÊ VmON
Elu on v a a ta m is t  v ä ä r t

www.eagle-vision.ee

TARTU Soola 8 (Emajõe Ärikeskus), 
tel. 7371060 
E-R 9-18, L 9-16 
tartu@eagle-vision.ee

I
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Seminar seob teaduse ja ettevõtluse

Seminaril on üks põhiesinejaid Zernike Group B V  tegevjuht Lex de Lange (paremal). 2002. 
aastal kirjutasid rektor Jaak Aaviksoo ja Lex de Lange alla TÜ ja Zernike Groupi vaheli
sele koostöölepingule. a n d re s  te n n u s

M ä rt M ilja n
TÜTI kommunikatsiooni ja 
ettevõtlussuhete koordinaator

1. novembril kell 12 algab teh
noloogiainstituudis teaduse 
ja ettevõtluse koostöö ning 
tehnoloogiasiirde seminar.

Euroopa ja sealhulgas Eesti 
majandus ning teadus ei saa 
teineteisest mööda vaada
ta -  arengu tagamiseks on 
vaja koostööd ja partnerlust. 
Tartu Ülikooli ja Hollandi 
Kuningliku Suursaatkonna 
koostöös korraldataval se
minaril arutataksegi, kuidas 
rakendada teadustulemusi 
äri teenistusse, millised on 
kasud ettevõtjatele ning mil
lised ülikoolidele. Kogemusi 
vahendavad tippspetsialistid 
Hollandist ja Eestist.

Arendustöö eesmärkidest

Tartu Ülikool soovib saada 
maailmas arvestatavaks tea- 
dusülikooliks ning kohalikuks 
kõrgtehnoloogilise innovat
siooni keskuseks. TÜ teadus- 
ja arendustegevuse stratee
gias A2008 täpsustatakse, et 
eesmärk on jõuda teadus- ja 
arendustegevuse tulemuste 
poolest Euroopa 100 parima 
teadusülikooli hulka.

Teadusprorektori prof Ain 
Heinaru sõnul on see saavu
tatav, kui püüelda selle poole 
sihipäraselt ja reaalses aja
graafikus.

Samas on Eesti Euroopa 
innovatsiooniraportis maha
jääjate hulka langenud ning 
praegune majanduse õitseng 
toimub peamiselt vahendus
tegevuse ja allhanke arvelt. 
Tootmist on vähe ning 
teadmismahukat ettevõtlust 
veelgi vähem -  viimast pea
miselt innovaatiliste ideede 
rakendamisega seotud suure 
riski tõttu.

Teravat tähelepanu tuleks 
pöörata Euroopa Komisjoni 
hoiatustele, et majanduskasvu 
tagab vaid teadus- ja uuen- 
dustegevusse investeerimine. 
Tulevikus on edukad just 
need ettevõtted, mis loovad 
tehnoloogiate rakendamiseks

ja teadmiste arendamiseks 
uusi koostöövorme, peami
selt partnerluse teadusasu
tuste kaudu kas siis reaalse 
arendustöö või riigi tasemel 
tehtavate otsuste tegemisele 
kaasarääkimisega.

Tegijad räägivad

Seminari suurim panustaja 
on Hollandi tehnoloogiajuh- 
timise firma Zernike Group, 
kust tuleb esinema ettevõtte 
asutaja ja tegevjuht Lex de 
Lange ning organisatsiooni 
fondide ja riskikapitali suun
da vedav Ger de Bruin. Lex de 
Lange annab ülevaate sellest, 
kuidas Hollandi ülikoolid 
on rakendanud oma intel
lektuaalset omandit viimase 
kümne aasta jooksul ning 
millised on tulevikuvisioonid. 
Lange sõnul pole üldjuhul pu
delikaelaks teadlaste nutikus, 
vaid koostöötahe tulemuste

majandusse rakendamisel. 
Ger de Bruin teeb sissevaate 
Hollandi BioPartner program
mi, mille raames investeeris 
sealne valitsus kümneid mil
joneid eurosid, et elavdada 
biotehnoloogia sektorit riigis. 
Zernike Groupil on rohkem 
kui kümne aasta kogemused 
tehnoloogiasiirde valdkonnas, 
hallates mitmeid tehnoparke 
ning riskikapitali fonde eri 
riikides.

Kohaliku ettevõtluse vaate
nurgast räägib spin-off-firma 
Quattromedi arendusjuht 
Tiit Talpsep, kes toob esile 
ülikoolide ja ettevõtjate aren
dustöö ühiskasud. «Alati pole 
koostöö ülikooliga üksnes po
sitiivseid emotsioone pakkuv. 
Teiselt poolt -  käivitajad ilma 
ka ei saa; nii nagu ka ei suuda 
ülikool ilma ettevõteteta meie 
tingimustes oma teadmisi ra
haks teha,» rõhutab ta.

Edulooks tehnoloogiasiirde 
vallas on Hollandi päritolu 
ning Eestis tegutsev firma 
Aquastel, kes räägib koostööst 
IRC võrgustikus. Koostöö 
tulemuseks oli tehnoloogia- 
siire -  aktiviseeritud vee 
tehnoloogia rakendamine 
rannakarpide puhastamisel 
Hispaanias. Edukat koostööd 
pärjati Euroopa innovatsioo- 
niauhinnaga.

Prof Aard Groen Twente 
Ülikooli teadmusmahuka et
tevõtluse instituudist NIKOS 
räägib ettevõtluse võrgusti
kest, pakkudes välja mudeli 
akadeemilise ettevõtluse 
arendamiseks. Groeni sõnul 
toimub teadmusmahukas 
ettevõtlus väärtusloome 
võrgustikes, kus inimesed, 
organisatsioonid ja  vahenda
jad on üksteisest sõltuvuses 
võimaluste ning ressursside 
kasutamisel.

S E M I N A R

«University-industry 
collaboration: Dutch- 
Estonian challenge»

1. novembril kl 12 tehnoloo
giainstituudi I korruse aud.

Seminari töökeel on inglise 
keel.

Info: www.tuit.ut.ee

Eestipoolse kogemuse tu
gistruktuuride arendamisel 
toob seminarile TÜTI direktor 
Mart Ustav.

Koostöötraditsioonid

Edukas partnerlus holland
lastega on toimunud ka ma- 
gistriprogrammis «Ettevõtlus 
ja tehnoloogia juhtimine». 
Programmi üks eesmärke on 
prof Urmas Varblase sõnul 
luua side teadlaste, tehnoloo- 
giaspetsialistide ja ettevõtjate 
vahel -  programmi läbinutel 
on arusaam nii uusimatest 
tehnoloogiatest kui ka nende 
rakendus võimalustest äris. 
«Nii Zernike Groupi töötajad 
kui ka teised välislektorid 
on eriala õpetamisse toonud 
viljaka väliskogemuse ja uusi 
lähenemisi,» lisab ta.

Zernike Group on ülikoolile 
partneriks ka Marie Curie 
programmis, mille kohaselt 
saavad kohalikud õppurid käia 
Hollandis praktikal. Bioteh- 
noloogiafirma Asper Biotech 
turundus- ja Eesti Biokeskuses 
projektijuhina tegev Merike 
Leego viibis suvel kaks kuud 
Zernike Grupis, et hinnata 
Asper Biotechi uute toodete tu- 
rupotentsiaali ning kaardistada 
potentsiaalseid koostööpart
nereid ja kliente. Leego kiidab 
projekti, et lisaks müügitööle 
oli võimalik näha tehnoloogia- 
juhtimise firma köögipoolt. 
«Ise aktiivne olles on võimalik 
abi saada Hollandi partneritelt, 
kelle ettevõtluskogemus on olu
liselt pikem ning kelle kontakt- 
võrgustik võimaldab pääseda 
ligi võtmeisikutele,» rõhutab ta. 
Miinuspooleks toob ta projekti 
kõrged nõuded osalejate aka
deemilisele taustale.

Autasu Saksamaalt
ll l im a r  P loom
avaliku halduse lektor

24. oktoobril andis Saksa
maa Liitvabariigi suursaadik 
Julius Bobinger president 
Horst Köhleri ülesandel prof 
dr Wolfgang Drechslerile 
(pildil) Saksamaa Liitvabariigi 
Teeneteristi.

Suursaadik Bobinger märkis 
oma sõnavõtus, et prof Drechs
lerile anti autasu eeskätt välja
paistva töö eest Saksa-Eesti 
akadeemiliste ja üldiste suhe
te edendamisel alates aastast 
1993. Samuti märgib Teenete- 
rist tema silmatorkavaid saa
vutusi Eesti avaliku halduse 
kui tõeliselt euroopaliku ning 
rahvusvahelise akadeemilise 
distsipliini rajamisel.

Wolfgang Drechsler oli 
Eesti taasiseseisvumise järel 
esimene ja pikka aega ainus 
valitud Tartu Ülikooli korrali

ne professor Saksamaalt ning 
üldse Euroopast.

Autasu teenis prof Drechsler 
ka oma töö eest Eesti Vabariigi 
valitsuse nõustamisel, eelkõige 
haldusreformi ning innovat
sioonipoliitika alal. Aga samu
ti Eesti kodanikuühiskonnas 
poliitiliselt ja kultuuriliselt 
oluliste mittetulundusühingu
te eestvedamise eest.

Sada aastat õppivaid naisi ülikoolis
M a ilin  A a s m ä e

Eile toimus ajaloo muuseu
mi valges saalis konverents 
«100 aastat esimeste nais- 
vabakuulajate lubamisest 
Tartu Ülikooli».

Samuti avati ajaloo muu
seumi näitusesaalis ja Eesti 
Rahva Muuseumi näituse
majas näitus «Kuue samba 
kutse. Naisena ülikoolis» ning 
tutvustati samanimelist raa
matut ja dokumentaalfilmi.

Ajaloo muuseumi teadus
direktori Lea Leppiku sõnul 
oli konverentsi idee vaadata 
rahulikult minevikule ja  sel
lele, kuidas oleme tänasesse 
päeva jõudnud.

«Täna ei ole naisüliõpi
lane probleem, aga kunagi 
on olnud,» rääkis Leppik. 
Küsimusele, kas tegemist on 
eestlaste kohanemisvõimega, 
vastas Leppik, et pigem terve

euroopaliku ühiskonna koha
nemisvõimega.

Lea Leppik keskendus oma 
ettekandes naiste haridusvõi- 
malustele Vene impeeriumis 
enne 1905. aastat. Siis ei ol
nud oluliseks mitte tingimata 
ülikoolis õppimine, vaid hari
duse ja elukutse omandamine 
kasvõi kutsekoolis.

Huvitavamatest ettekand
jatest tõi ta välja Olaf Mertels- 
manni ja Ken Kallingu. Vii
mane rääkis naiste osakaalu 
kiire kasvamise põhjustest 
tudengite seas stalinismi 
ajal. «Kallingul on ka huvitav 
seisukoht, et just tollest ajast 
sai alguse kõrgharitud naiste 
madalam tasustamine -  nai
sed leppisid sellega,» sedastas 
Leppik.

Kaks autonoomset, ent 
sama pealkirja kandvat näi
tust lähenevad teemale eri 
külgedest. ERMis avatud

näitus on pühendatud elu
lugudele. 1905. a otsusega 
lubas rektor Jevgeni Passek 
naistel vabakuulajatena loen
gutel osaleda. Sellega avanes 
esimest korda Eestis naistele 
tee kõrgema hariduse juurde. 
Naisüliõpilaste osakaal on 
aastate jooksul pidevalt kas
vanud ning täna õpib kõrg
koolides naisi juba enam kui 
mehi.

Personaalsete lugude kaudu 
näeb naisüliõpilaste staatuse 
ja ühiskonna üldise suhtu
mise muutumist õppivatesse 
naistesse.

Ajaloo muuseumi väljapanek 
räägib naiste jõudmisest profes
sionaalsuseni ülikooli kaudu.

Näitus «Kuue samba kutse. 
Naisena ülikoolis» jääb ava
tuks kuni 18. novembrini.

Näituse korraldajad on 
korp! Filae Patriae, ERM ja 
Narva muuseum.

T Ä N A  L E H E S

Reetor emeritus 
Peeter Tulviste 60
LK 3

Arengukonverentsi 
sõnavõtte
LK 2

25. oktoobril 1632 toimus 
Academia Gustaviana  
pidulik  avamisaktus.

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Tänasel TÜ nõukogu istungil 
on kavas kinnitada ülikooli 
finantsstrateegia põhimõtted 
2006. aastaks, vastuvõtu
eeskiri, 35 doktoriõppekava, 
raamatukogu põhikiri ning 
finants- ja kindlustusmate- 
maatika magistriõppekava 
õppekeel (eesti ja inglise k).

Päevavalgel 
ööraamatukogust
Täna kell 14 esitletakse TÜ 
Raamatukogu konverentsil 
Aasta Teenindustegu 2005 nii 
peaauhinna, publikulemmi
ku tiitli kui ka Hansapanga 
eripreemia pälvinud teenin- 
dusprojekti «Kuidas ületada 
kliendi ootusi: projekt Ööraa- 
matukogu».

Tutvustatakse ka konku
rentide projekte. Esindatud 
on Tartu Üliõpilasesindus. 
Toimub ka uue ettevõtmise 
«Tudengiemade raamatuko
gu» eeltutvustus.

Psühholoogidel 
vilistlaspäevad
Täna algavad kaks päeva kest
vad psühholoogia osakonna 
vilistlaspäevad ja  psühholoo- 
giakonverents.

Tiigi tänava õppehoones lah
tiste uste päevadel kuulatakse 
loenguid Wechsleri täiskas
vanute intelligentsuse skaala 
kohta ja toimub töötuba.

Kell 16.15 algab ph aud 102 
kultuuripsühholoogia prof 
Peeter Tulviste akadeemiline 
loeng «Kultuuripsühholoogia 
ambitsioon».

Reedene päev lõpeb vilist- 
lasõhtuga vanas kohvikus.

Homme kell 10 avab Eesti 
Psühholoogide Liidu president 
prof Tiia Tulviste ph aud 102 
psühholoogiakonverentsi.

Info: psych.ut.ee/psych.

O J V L f N E - K Ü S I T L U S

Kas valimas käisid?
Ei jõ u d n u d , 
a g a  ta h ts in

Vastajaid: 397 
Uus küsimus:

Kas söögikohad ülikooli 
hoonetes on taskukohased? 

Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.tuit.ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikool tunnustab
TÜ suure medaliga autasustati 
pikaajalise kõrgetasemelise 
teadusliku ja administratiivse 
tegevuse ja olulise rolli eest 
ülikooli arengus seoses 60. 
sünnipäevaga reetor emeritus' t 
prof Peeter Tulvistet.

TÜ aumärgi pälvis pika
ajalise ja eeskujuliku töö eest 
prof Arvo Krikmann.

TÜ tänukirjaga tunnustati 
pikaajalise kohusetundliku 
töö eest sotsiaalteaduskonna 
endist dotsenti Kaido Jaan
soni, erakorralist professorit 
Marju Lauristini ja füüsika- 
keemiateaduskonna dekanaa
di sekretäri Tiiu Kaarti.

Eesti Kirikute Npu- 
kogu koostöö TÜga
20. oktoobril sõlmis Eesti 
Kirikute Nõukogu ühishuvide 
protokolli Tartu Ülikooliga.

Eesti Kirikute Nõukogu pre
sident piiskop Einar Soone ja 
TÜ õppeprorektor Tõnu Leht
saar allkirjastasid koostöölep
pe, mille järgi tehakse koos
tööd usuteadusliku teadustöö 
ja hariduse arendamisel.

Prof Lehtsaar kinnitas, et 
oluline on siduda õppe- ja 
teadustegevust ühiskonnaga, 
milles elame. «Seega on oluli
ne ka n-ö sotsiaalsete partne
rite leidmine. Usuteaduskon
nale on nendeks partneriteks 
kirikud,» lausus Lehtsaar.

Euroopa perearstide 
konverents
20.-23. oktoobrini toimus 
Tartus Euroopa perearstide 
teaduskonverents. Teemaks 
oli perearstipraksises teadus
uuringute läbiviimine ja pub
litseerimine.

Peateemana käsitleti diabee- 
ti perearstipraksises. Osalejaid 
oli 31 riigist. Konverentsi 
korraldasid polikliiniku ja pe- 
remeditsiini õppetool, linna
valitsuse linnaarstiteenistus ja 
Eesti Perearstide Selts.

Noortekoolitus 
«Ideest projektini»
5. ja 6. novembril toimub 
Peipsi Koostöö Keskuse ruumi
des (Aleksandri 9) koolitusse
minar ja simulatsioon «Ideest 
projektini».

Koolituse eesmärk on suu
rendada noorte eneseusku al
gatusvõimet, tutvustada oma 
ideede rakendusvõimalusi, 
õppida probleemilahendust, 
projektijuhtimist, meeskonna
tööd jne. Osalema oodatakse 
nii keskkoolinoori kui ka esi
meste kursuste üliõpilasi.

Registreerida 3. novemb
riks: myeurope@euroopaliik 
umine.ee.

AHHAA avab 
kliim anäituse
4. novembril avab teadus
keskus AHHAA Tähe 4 õppe
hoones Briti Nõukogu teadus- 
näituse «ZeroCarbonCity ehk 
tossuvaba linn».

Kliimanäitus on osa Briti 
Nõukogu rahvusvahelisest 
kampaaniast, mille eesmärk 
on suurendada teadlikkust 
kliimamuutustest ning aktivi
seerida ühiskondlikku arutelu 
kliimamuutuste teemal.

Näitusel on tippfotograafide
10 riigis tehtud pildid kliima
muutuste tagajärgedest.

A R E N G U K O O S O L E K

Probleemiderohke arengukoosolek 2
Eelmises UTs ilmusid EKI di
rektori Urmas Sutropi ja prof 
Urmas Varblase sõnavõtud. 
Urmas Sutropi sõnavõtt 
UTs lõppes murega intellek
tuaalse omandi kaitse üle.

Täna avaldame lühendatult 
prof Mart Ustavi sõnavõtu, 
kus ta toob konkreetse näite 
suhtumisest TÜ intellektuaal
se omandi kaitsmisse.

Avaldame ka Viljandi kul
tuuriakadeemia direktori 
Anzori Barkalaja sõnavõtu, 
mille üks oluline sõnum oli 
positiivsete emotsioonide 
tekitamine oma inimestes ja 
koostööpartnerites.

UT 14. oktoobril toimus ülikooli arengukoosolek. OVE MAIDLA

Tartu Ülikooli intellektuaalomandist
M a rt U stav
tehnoloogia
instituudi
direktor,
professor

Analüüs näitab, et ettevõtlus 
ja ülikoolid teevad vähe 
koostööd.

Ettevõtlus käsitleb Eestit 
odava tööjõu, odavate loodus
varade ja infraga, madalate 
maksude ning stabiilse raha 
ja majanduspoliitikaga riiki.

Ettevõtjad ja ühiskond ter
vikuna ei saa aru teaduses 
toimuvast ja käsitlevad tea- 
dusasutusi (paljus ka ülikoo
le) kui tarbetut muidusööjate 
punti.

Olukorrast riigis

Eesti majandusel pole sisu
liselt olnud ühtegi kriisi. Ei ole 
oldud olukorras, mis sunniks 
investeerima innovatsiooni. 
Enamik ettevõtjaid võtab 
ju ttu  innovatsioonist (eriti 
arendustegevuse komponen
diga innovatsioonist) kui 
ettevõtlusest kaugel olevate 
inimeste luulu.

Teadlased ei saa tegelda 
tippteadusega, sest infra
struktuur, sh aparatuur ei 
võimalda seda.

Teaduses lokkab ülalpeeta
va mentaliteet -  riik peab iga
sugusele teadusele raha and
ma, sest see peab nii olema.

Vähesed teadlased arvavad, 
et teadus peaks ühiskonna elu 
edendama majanduse eden
damise kaudu.

Intellektuaalomandist

TÜ teadlaste, õppejõudude 
ja üliõpilaste teadustöö tule
musena tekib uus teave. See 
on kasutatav ettevõtluses uute 
tehnoloogiliste protsessidena, 
mille tulemusena saaks ma

janduslikku kasu nii ülikool 
kui ka avastuse tegijad.

Kasu jaotamine TÜs on 
sätestatud järgmiselt: 65% 
leiutajatele, 20% TÜ üldku
ludesse, 15% instituudile, kus 
vastav töö tehti.

TÜ töötajad ja üliõpilased 
avaldasid 2004. a 477 eel
retsenseeritavat artiklit. See 
tähendab, et rahvusvaheliselt 
tunnustatud erialaspetsialisti
dest retsensendid on leidnud 
publitseerimiseks saadetud 
artiklis põhimõtteliselt uut 
infot, mida on vaja teaduskir
janduses teistele teadlastele 
teatavaks teha.

Kas see uus teave on leid
nud kaitsmist kui Tartu Üli
kooli intellektuaalomand?

477 teadusartiklist on eel
retsenseeritavates ajakirjades 
TÜ intellektuaalomandina 
leidnud kaitsmist vaid üks! 
Kas ülejäänud 476 ei ole min
git avastuslikku momenti, mis 
kvalifitseeruks intellektuaal
omandiks.

Üks näide sellest, kus TÜ in
tellektuaalomand jäi määrat
lemata ja kaitsmata.

11. oktoobril ilmus PNASs 
(Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the 
United States of America) 
Eesti (prof Jaanus Harro, prof 
Jüri Allik jt) ja Rootsi teadlas
te ühisartikkel.

29. sept refereeris «The 
Economist» artiklit (võrgus 
oli artikkel enne kätte
saadav) kui väljapaistvat 
avastust, mis tõestab, et rida 
toitumishäireid on tingitud 
au to im m u u n reak ts io o o n ist 
neuropeptiidide vastu!

Sellel avastuse alusel loo
dud diagnostikumil peaks 
olema tohutu turg, eriti USAs 
jt arenenud riikides, mis võib 
ulatuda sadadesse miljoni
tesse dollaritesse. Aga nüüd

saab seda kaitsta vaid USAs 
ja sellega on potentsiaalselt 
suurt kahju saanud nii autorid 
kui ka TÜ.

Kommertsiaalses mõttes 
on avastuse tähtsus selles, et 
selle patendiga saaks kaitsta 
mitmete psüühiliste haiguste 
diagnostikat kui ravimist.

Saaks asutada firma (TÜ 
spin-off-firma, kus osani
kud on TÜ ja autorid) ning 
käivitada diagnostikumi 
väljatöötamise, asutada 
tütarfirma USAs ja alustada 
diagnostikumi turustamisega, 
uute ravimooduste väljatööta
misega.

Kokkuvõtteks

TÜ teadlased peaksid enne 
iga artikli publitseerimist 
võtma ühendust TÜTIga ja 
arutama, kas artiklis aval
datavad andmed võiksid olla 
aluseks leiutisele, mida pa- 
tenteerida.

Kui jah, siis saab käivitada 
patendi otsingu, alustada 
patendi kirjutamise ja vormis
tamise ning edasise kommert- 
sialiseerimisega.

Praegu jääb 476 artiklis 
sisalduv uus info aga üldse 
hindamata ja kasutamata.

Kui TÜ teadlased, õppejõud 
ja üliõpilased ei tee mitte mi
dagi oma intellektuaalomandi 
määratlemiseks, kaitsmiseks 
ja kommertsialiseerimiseks, 
siis on minu arvates mõttetu 
rääkida Tartu Ülikooli aren
gust. Eriti käib see loodus
teaduste, täppisteaduste ja 
meditsiini kohta.

Rektoraadil peaks olema 
julgust sisse viia reeglistik 
(nagu see on paljudes USA 
ülikoolides), mis kohustab 
Tartu Ülikooli töötajaid tea
vitama loodud intellektuaal
omandist ja tegelema selle 
edasiarendamisega.

Kultuuriakadeemia
olelusvõitlusest
A n zo ri
B a rk a la ja
Viljandi 
kultuuriaka
deemia (VKA) 
direktor

VKA on pidanud haridus- ja 
teadusministeeriumi allu
vuse ajal silmitsi seisma 
alarahastamise ning dub
leerimise vältimise ja/või 
lõpetamise sildi all toimuva 
olelusvõitlusega.

Päästnud on kooli aktiivsus 
ja nn ühiskondlik kasulikkus, 
tihti ka koostööprotsesside ka
talüsaatori roll. Olulisel kohal 
on olnud käitumisalus, mille 
põhimõtteks on positiivsete 
emotsioonide tekitamine oma 
inimestes ja koostööpartneri
tes. Sellest tuleneb tegelikult 
ka lojaalsus, sest paratamatult 
teevad inimesed ratsionaal
seid otsuseid emotsioonide 
tugeval mõjutusel.

Sotsiaalne ressurss

Materiaalsete vahendite 
nappuse tõttu on akadeemia 
paratamatult panustanud 
rohkem sotsiaalse ressursi ja 
tahterakendusliku ressursi 
arendamisele.

Üheks näiteks on eeskuju 
rahvusvaheliste korporatsioo
nide praktikast -  isikukeskne 
personalipoliitika ja suunatud 
täiendusõppeline tugitegevus. 
Suhtumise veelahe jookseb 
teljel -  aktiivne tugitegevus 
vs passiivne tugistruktuur. 
Töötaja peaks tundma, et see 
on tema kool, (Eesti killusta
tud ühiskonna tingimustes) 
tema kogukond, kus tema eest 
hoolt kantakse. See süstib ka 
töötajasse valmisolekut pa
nustada vabatahtlikult oma 
sootsiumi rohkem kui ameti
juhend ette näeb.

Kohalike omavalitsuste, 
maakondade, asutuste jt part
neritega tasuks arendada nn 
klastripõhist tegevusmudelit, 
mille eesmärk on ühistegevu
se kaudu partnerite sotsiaalne 
sidumine ülikooliga. Hästi 
toimib ka praktiliste uuringu
te ja teenuste aktiivsem pak
kumine sotsiaalsetele partne
ritele. Tulemuseks on jällegi 
ülikooli efektiivse kehandi 
massi ja mõju suurendamine 
ühiskonnas.

Seni juriidiliselt tõkestatud, 
kuid ettevalmistamisel olevat 
strateegiast tooksin välja et

tevõtlikkuse soodustamise, -  
spin-off-laadse tugistruktuuri 
kasutamine ettevõtlikkuse 
fooni loomiseks. Igast turule 
suunatud tegevusest ei peaks 
ootama kasumi hüperkasumit. 
Küll aga võib kõrgendatud et
tevõtlikkuse foon soodustada 
nn edukate tulutegevuste ab- 
soluutarvu suurenemist.

Ettevõtlus mõjub kooliga 
siduvalt nii töötajatele kui 
ka tudengitele -  aitab neid 
siduda kooli kui korporat
siooni efektiivse kehandiga. 
Andekat ja tegusat tudengit 
pole mõtet koolitada võõrale 
ettevõtjale. Erialane ette- 
võtlustegevus ülikooliga seo
tud majandusüksuses suunab 
töötaja keskendumise rohkem 
koduülikoolile.

Olulise ideena võiks kaalu
da mõtet, et turule minnakse 
mitte ainult õppeteenuse või 
uurimisteenuse osutamise
ga, vaid ka nende teenuste 
ja toodetega, mille loomist 
õpetatakse. Nii tekib ülikooli 
ümber ka sellega seotud ja 
seetõttu usaldusväärsete töö
andjate kogum.

Järelkasvu probleem

Langeva demograafilise 
kõvera tingimustes aitaks 
eeskuju sporditööstusest -  
suurklubide nn farmklubide 
loomine. Antud juhul siis 
strateegiliselt välja valitud 
erikallakuga gümnaasiumide 
ja kutseõppeasutuste aren
damine ametiõppepõhisteks 
farmkoolideks.

Ükski kutsevaldkonna mõt
tes talendikas laps ei tohiks 
kaotsi minna. Lävendipõhise 
vastuvõtu mehhaanilise sõela 
kõrvale oleks tasakaalustuseks 
vaja välja arendada ka aktiiv- 
otsingu ning järeleaitamise 
süsteem. See tähendab, et 
mingis konkreetses valdkon
nas võimekate, kuid ühel või 
teisel põhjusel haridusteest 
kõrvalekukkunud talentide 
ülesleidmine ja «tagasi turgu- 
tamine».

Tuleks näiteks uurida las
te, eriti poiste koolist välja
langemise põhjusi ja nende 
õppeprotsessi tagasitoomise 
võimalusi. Enamasti on 
«põhjast ülestuleku» võima
lus tugevaks motiveerivaks 
jõuks enese kokkuvõtmisel 
ning hilisemaks tugevdatud 
lojaalsuse kujunemiseks seda 
võimaldanud organisatsiooni 
vastu.

Evolutsioonilise looduskaitsebioloogia doktoriseminar
R aivo  M änd
zooloogia ja hüdrobio loogia 
instituudi juhataja, 
loom aökoloogia professor

Äsja tegutsemist alustanud 
ökoloogia ja keskkonnatea
duste doktorikool korraldas 
Häädemeestel esimese rah
vusvahelise teadusürituse.

See oli doktorantide nelja
päevane ligi 60 osavõtjaga 
sügisseminar.

Teemaks oli evolutsiooni
line looduskaitsebioloogia. 
Oma uurimistulemusi tutvus
tasid ja vahetasid kogemusi 
Eesti, Soome, Rootsi ja Läti 
ülikoolide doktorandid.

Kõige rohkem (15) oli TÜ

ökoloogiliste erialade kraadi
õppureid.

Seminarile oli loenguid pi
dama ja kraadiõppurite töid 
kritiseerima kutsutud ka kaks 
maailma juhtivat looduskait
sebioloogia teoreetikut. Need 
olid matemaatilise ökoloogia 
prof Regis Ferriere Pariisist 
ja bioloogiaprof Lorne Wolfe 
Ameerika Ühendriikide Colo
rado Lõunaülikoolist.

Peale nende osales semina
ril eri maadest mitu doktoran
tide juhendajat.

Seminar näitas ühtlasi 
selgesti, mida kujutab endast 
kaasaegne looduskaitse -  see 
ei ole sugugi mingi friikidest 
või ekstremistidest looma-

ja lillesõprade üritus, nagu 
meedias kahjuks tihti kõlama 
kipub jääma.

See on teaduspõhine tege
vus, mis muu hulgas baseerub 
matemaatilisel modelleeri
misel ja eksperimentidel aga 
samuti moodsa füsioloogilise 
ja biokeemilise aparatuuri 
ning molekulaarsete meetodi
te kaasamisel ja evolutsiooni- 
printsiipide arvestamisel, kus 
püütakse ennetada inimkon
na ees seisvaid globaalseid 
probleeme.

TÜ ökoloogia ja keskkon
nateaduste doktorikool kor
raldas seminari koos Soome 
evolutsioonilise ökoloogia 
doktorikooliga.

Jyväskylä ülikooli doktorant Carita Lindstedt tutvustab 
oma stendiettekannet. g i lb e r t lu d w ig
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Tipus olemise hinnast Õ N N I T L E M E

Reetor emeritus 
Peeter TUlviste 60

Tõnu L e h ts a a r
õppeprorektor

Armas akadeemiline pere. 
Minu pool ametiaega õppe
prorektorina hakkab läbi 
saama. Raske ja tänamatu, 
ent huvitav ja hariv amet.

Ütlesin kord rektorile, et kui 
ma oma ettenähtud ametiaja 
läbi teen, siis lasen prorektori- 
aja VÕTA vahendusel suureks 
hulgaks ainepunktideks ar
vata. Siinkohal tahan esitada 
väikese vahearvestuse. Olen 
püüdnud ennast ja ülikooli 
kõrvalt vaadata ning jõudnud 
üldistusteni, mis minu jaoks 
on olulised.

Sõnastasin need tippjuhi 
kümne käsuna. Tippjuhi 
mõiste on siinkohal tinglik,

M a ilin  A asm äe

Täna ja homme toimub Ja
kob von Uexkülli Keskuse ja 
TÜ eetikakeskuse eestvõttel 
Tartu Kirjanike Majas (Vane
muise 19) keskkonnaeetika 
konverents «Väärtused ja 
konfliktid».

Konverentsi eesmärk on 
ärgitada Eestis akadeemilist 
ja avalikku diskussiooni loo
duse väärtustamise erinevate 
võimaluste põhimõtete üle.

«Konverentsi korraldamise 
ajendiks sai asjaolu, et prak
tilise loodushoiu eesmärkide 
saavutamine takerdub sageli 
väärtussüsteemide ja -hin
nangute rägastikus,» rääkis 
konverentsi korraldaja Riste 
Keskpaik (pildil). «Nii loodus- 
mõtlejate kui keskkonnakaits
jate hulgas on see levinud 
teadmine, et elukorralduse 
muutmine saab alguse ikkagi 
mõtteviisi muutusest,» märkis 
ta.

«Aga millised on konkreet
sed arusaamad loodusest,

M a ilin  A asm äe

Homme kell 10 algab Puš- 
kini gümnaasiumis kaks 
päeva kestev VII semiootika 
sügiskool «20. sajand se- 
miootilisis peegleis: kirjan
dus, ajalugu, filosoofia».

Sügiskooli korraldustoim
konna liikme, semiootika ja 
kulturoloogia magistrandi 
Tiit Kuuskmäe sõnul on teema 
valikul lähtutud asjaolust, et 
kuigi 20. sajandi mõtestamine 
algas juba nimetatud sajandi 
teisel poolel, ei saa seda täna
seks ammendatuks lugeda. 
«Eesti jaoks märgistavad 20.

kuna käskude sisu sobib minu 
arvates juhtidele üldiselt. 
Mõnevõrra sakraalset keele
kasutust õigustan sellega, et 
olen praktilise usuteaduse 
professor.

selle väärtusest, kuidas ja 
mille alusel on need arusaa
mad kujunenud -  selle üle 
arutlemisele ongi konverents 
pühendatud.»

Ettekanded käsitlevad nii 
keskkonnaeetika teoreetilisi 
küsimusi ja filosoofilisi aluseid 
kui ka konkreetseid juhtumeid 
erinevate väärtussüsteemide 
kokkupõrkamisest.

Kava ja info konverentsi 
kohta: www.zbi.ee/uexkull/ 
kkeetika.htm.

sajandit eelkõige revolutsioo
nid, sõjad ja kannatused, 
võõrvõimude vahetumised, 
ent ka omariikluse sünd ning 
taassünd,» rääkis ta.

Vaatamata püsivatele 
mõjudele annab käesolev 21. 
sajand võimaluse esimeseks 
20. sajandi kultuuriloo tervik
likuks mõtestamiseks. Viima
se läbiviimiseks on sügiskooli 
korraldajad valinud kolm 
kultuuriloo valdkonda -  kir
janduse, ajaloo ja filosoofia. 
Neid vaadeldakse õppejõu
dude juhtimisel üliõpilastest 
ja asjatundjatest koosnevates 
sektsioonides.

Tartu Ülikooli reetor emeri
tus prof Peeter Tulviste on 
sündinud 28. oktoobril 1945 
Tallinnas. 1964 lõpetas ta 
Tallinna X Keskkooli, prae
guse Nõmme Gümnaasiumi, 
1969 sai ta psühholoogi dip
lomi Moskva RÜst.

Ometi on suurem osa 
juubilari senisest elust ja 
akadeemilisest tegevusest ol
nud seotud Tartu Ülikooliga. 
Peeter on ise oma inaugu- 
ratsioonikõnes meenutanud, 
kuidas ta kümneaastase 
koolipoisina koos isaga Tar
tus käies nägi esimest korda 
peahoone sambaid ja ülikooli 
nii seest- kui väljastpoolt. Va
hest just see esimene tutvus 
aima mater'iga, praeguseks 
siis 50 aastat tagasi, panigi 
aluse prof Tulviste sügavale 
lugupidamisele ülikooli, tea
duse ja teadmiste vastu. Tema 
akadeemiline karjäär ja saa
vutused on ta teinud tuntuks 
Tartus ja Moskvas, Ameeri
kas, Jaapanis, Saksamaal ja 
veel mitmel pool mujal üle 
terve maailma. Peale selle 
on professor Tulviste laiemale 
avalikkusele nii Eestis kui ka 
ülikoolis tuntud teadusorga- 
nisaatori ja viimastel aastatel 
ka ühiskonnategelase ja po
liitikuna.

Rektor Kärneri ülesandel 
asus Peeter Tulviste 1991. a 
taastama filosoofiateaduskon
da, 1992 asus ta prorektori 
ametisse ja aastatel 1993-1998 
oli ta rektor.

Ilmselt on vaja palju roh
kem aega, et settiks välja prof 
Tulviste tõeline panus aima 
m atefi arendamisse. Ent juba 
praegu võib öelda, et paljugi 
tema poolt algatatust on and
nud olulise ja jääva panuse 
ülikooli ajalukku.

Juubeliga seoses tuleks 
rääkida aga tema juures kõi
ge olulisemast, milleks ma 
pean lugupidamist ja austust 
teaduse ja ülikooli vastu ning 
armastust ja usku oma riigi 
suhtes.

Sellele annab aga veelgi 
kaalu, et austus ja  lugupida
mine teaduse vastu tähendab

Kui Peeter Tulviste 1969. 
aastal Tartusse jõudis, oli 
ülikool juba ammu asutatud. 
Kui praegu, aastal 2005 
arutleda, missuguseid jälgi 
on ta siin olles jätnud, tuleks 
nimekiri tehtust väga pikk.

Psühholoogia tööpõllul näi
vad aga Peetri tegevust ise
loomustavat kaks märksõna -  
kultuur ja mõtlemine. Võib- 
ollakuldsedkuuekümnendad- 
aastad, mis kõrvaltvaatajale 
nõnda loomuldasa tunduvad 
tema nii akadeemilise ja kui 
ka avaliku elu kontekstiks -  
on teinud just need kaks sõna 
eriliseks.

Ei tahaks üht tema lemmik- 
märksõna teisest eristada, aga 
kuidagi ka praeguse ajastu 
vaimu tabavam näib neist 
olevat viimane, mõtlemine. 
Muidugi oli ju nelikümmend 
aastat tagasi teada, et ini
mesed mõtlevad. Nii mõnigi 
filosoof oli juba ammu-ammu 
pidanud mõtlemist lausa ini
mese eksistentsi puudutavaks 
küsimuseks, Peetril ei olnud 
siin globaalses mõttes mida
gi lisada. Ent läinud sajandi

ka akadeemilist nõudlikkust 
teaduse kvaliteedi ja tule
muslikkuse ning ülikooli 
suhtes, kes on kutsutud koos 
seal olevate õppejõududega 
neid väärtusi teenima. Sama 
kehtib ka Eesti riigi suhtes 
ja mul on hea meel, et pea
le oma akadeemilise töö 
on juubilar leidnud aega ja 
jõudu aktiivselt kaasa lüüa 
poliitilisel tasandil nii Tartu 
Linnavolikogus (mõnda aega 
selle esimehena) kui ka nüüd 
Riigikogus.

Tahaksin heale kolleegile 
tema juubeli puhul soovida, 
et ta saaks põhjusega uhkust 
tunda oma aima mater'i ü le! Et 
ta näeks, kuidas tema jõuline 
üleskutse «konnatiigistumist»

kuuekümnendate lõpul ja 
järgnevail aastakümneil siin 
Tartus, isegi Tartu Ülikoolis, 
opereerimine sõnaga mõtle
mine ja  mõtlemisele apel
leerimine oli midagi suurt ja 
avastuslikku, isegi ilmselgelt 
dissidentlikku ja ohtlikku. 
Ehk oleks kõik olnud siiski 
enam-vähem korras ja talutav, 
kui Peeter oleks mõtlemist 
käsitlenud vaid formaalloo- 
gika kaanonite kohaselt. Aga 
ei, noor vihane mees osutas 
sellele, et mõtlemine võib 
toimuda eri tasanditel, eri 
keeltes ja märgisüsteemides 
ja vahendeid kasutades, ja mis 
veelgi hullem -  mõtlemisel on 
seos inimeste reaalse eluga.

Peeter on dissident ehk prae
gugi, eelkõige akadeemilises 
plaanis. Eelkõige seetõttu, et 
suur osa meist, tema õpilastest 
ja kolleegidest on arvamusel, 
et õige (teaduslik) mõtlemine 
toimub arvutusliku osavuse 
ja filigraansuse vahendusel. 
Peeter ei näi armastavat ja 
kummardavat numbreid.

Seda mõistavad ka tema 
üliõpilased, muretsedes, et

vältida tõepoolest aastate 
jooksul vilja kannab ning tei
selt poolt, et tal oleks põhjust 
rõõmu tunda oma riigi edene
misest ja näha, et üha rohkem 
inimesi Eesti Vabariiki tõe
poolest omaks peab.

Peale selle tahaks ülikooli 
ja kolleegide nimel soovida 
jätkuvalt imekspandavat os
kust näha kõige raskemates 
ja keerukamateski hetkedes 
muheda ja anekdootliku nalja 
kaudu optimistlikult tulevik
ku ning muidugi palju, palju 
õnne isiklikes pürgimustes nii 
akadeemilises kui ka poliitili
ses elus!

Tartu Ülikooli nimel 
rektor Jaak Aaviksoo

kuidas läheb nende arvude 
ja arvutusteta uurimustöö 
näiteks kaitsmisel läbi, kas 
ikka on piisavalt teaduslik? Ei 
tea, kuis Peeter ise seda kõike 
kõrvalt näeb, aga usutavasti 
teatava üleolekuga.

Arvudest märksa olulisem 
sõna on tema jaoks kultuuri- 
tööriistade kast ja teadmine, 
et inimese intellektuaalset 
võimekust ei näita mitte nii
võrd see, mitu kohta pärast 
koma ta on suuteline välja 
arvutama konstanti p, vaid 
pigem see, kuivõrd taiplik 
ja paindlik ta on eri märgi
süsteemide kasutamisel ja 
ühitamisel. Ja see, kuidas 
toimub uue leidmine erinevail 
tasandeil ja eri vahendeid ka
sutades, on nii päratult huvi
tav ja ligitõmbav. Peetrilikult 
mõistetud mõtlemist ja selle 
uurimist võiksime vaadelda 
küll kui üht olulist teeharu 
Tartu Ülikooli akadeemilises 
elus, ka käesoleval sajandil.

Peeter Tulvistet õnnitlevad 
palavalt tema kolleegid ja 
õpilased psühholoogiaosa
konnast.

T I P P J U H I  K Ü M M E  K Ä S K U

1. Sina pead arvestama, et tipus olemise hind on üksildus, 
kuna tipus ollakse üksinda.

2. Sina ei pea mitte tänulikkust ootama, vaid Sa pead tege
ma, mis on Su kohus.

3. Sina pead arvestama, et pole olemas üdini häid ja halbu 
inimesi, vaid et ingel ja saatan ühteaegu igas inimeses 
elavad. Sina saad ingli elule äratada.

4. Sina pead teadma, et edu kuulub meile, läbikukkumised 
on aga Sinu omad.

5. Sina pead valvas olema. Kui Sulle hakkab tunduma, et Sa 
oled asendamatu, siis on aeg hakata kohvreid pakkima.

6. Sina ei pea mitte ainult seda kuulama, mida kaaslased ja 
alamad ütlevad, vaid ka seda suutma mõista, mida nad 
ütlemata jätavad.

7. Sina pead teadma, et see, kes Sa oled, loob selle, mida 
Sa teed.

8. Sina pead ikka meeles pidama, et kui orus tõstab inime
ne käe, siis näevad seda vähesed. Kui aga keegi tõstab 
mäe otsas käe, siis paistab see paljudele.

9. Sina ei pea mitte imet ja juhust alahindama.
10. Sina ei pea mitte oma hinge oma ametile maha müüma, 

sest Sina oled Sina ja amet on amet.

«Väärtused ja konfliktid»

Semiootika sügiskool

Kultuur ja mõtlemine

Akadeemik professor Peeter Tulviste oli Tartu Ülikooli rek
tor aastail 1993-1998. UT ARHIIV

U U D I S E D

Tartu Ülikooli 
T-särgi konkurss
Kuni 31. oktoobrini ootab 
TÜ Üliõpilasesindus tudengi 
T-särgi kavandeid -  ülikooli 
ajaloo, teadusloome ning 
tudengieluga seonduvaid noo
ruslikke ja lustakaid eskiise.

Alma mater’it iseloomusta
vad ja särgi peale panemist 
väärivad tööd tuua aadres
sil Ülikooli 18b või saata 
www.tyye.ee.

Parim eskiis saab auhinnaks 
300-kroonise TÜ raamatukaup
luse kinkekaardi ja pääsme 
kahele 2. detsembril toimuvale 
TÜ aastapäevaballile.

Sotsiaalteadlaste  
VI aastakonverents
4. ja 5. novembril toimub Tal
linna Ülikoolis Eesti sotsiaal
teadlaste VI aastakonverents.

TLÜ sotsiaalteaduskonna 
dekaani Aleksander Pulveri 
sõnul tahab konverents rõhu
tada interdistsiplinaarsust, 
paradigmade paljusust, kont
septuaalsust ja haakuvust 
akuutsete sotsiaalsete prob
leemidega ühiskonnas. «Just 
selles -  eripärade terviklikku
ses tuleks otsida sotsiaaltea
duste tugevust ja võlu.»

Tegutsevad õigusriigi ja sea
dusloome, sotsiaaltöö teooria 
ja praktika, kooli, õpetaja ja 
õpetamise, sotsiaalse õigluse, 
sotsiaalse ruumi jt sektsioonid.

TÜst esinevad ettekandega 
Paul Goble, Olev Raju, Aune 
Past, Rein Ahas, Tiiu Jaago, 
Art Leete, Maie Kiisel jt.

Konverents 
m itm ekeelsusest
20.-22. oktoobrini toimus 
Põlvas Tartu Ülikooli ja Võru 
Instituudi konverents «Mitme
keelsus ja keelevahetus lääne
meresoome piirkonnas».

Avaistungil pidas ettekande 
«Kümme aastat Lõuna-Eesti 
keele-ja kultuurikonverentse» 
prof Karl Pajusalu. Konverent
si teemad olid veel «Mitme
keelsus ja ühiskond», «Keele
vahetus Läänemere maades» 
ja «Keelevahetus ja nimed».

Ettekandjaid oli peale TÜ ha
ridus-ja teadusministeeriumist, 
TLÜst, EKIst, Soomest jm.

TalveAkadeem ia  
teadusartiklid
1. novembrist 31. detsembrini 
võetakse vastu üliõpilaste tea
dusartikleid.

Paremad kirjutajad pääse
vad oma artikliga konverent
sile. Oodatakse inimese ja 
looduse vahelisi seoseid käsit
levaid bakalaureuse-, magist
ri- ja doktoriõppe üliõpilaste 
teadusartikleid tehnoloogia, 
sotsiaalia, looduse ja majan
duse vallast.

Artiklid, mis suulisele 
ettekandmisele ei pääse, 
saavad võimaluse osaleda 
TalveAkadeemia konverentsil 
stendiettekandena. Paremad 
avaldatakse TalveAkadeemia 
2006 kogumikus.

Üliõpilaste neljas kesk- 
konnakonverents TalveAka
deemia toimub 3.-5. märtsini 
2006.

TalveAkadeemia korral
davad EPMÜ keskkonna
kaitse üliõpilaste selts KÜS, 
TTÜ säästva arengu klubi ja 
mäering ning Eesti Üliõpi
laste Keskkonnakaitse Ühing 
«Sorex».

Info: www.talveakadeemia.ee

http://www.zbi.ee/uexkull/
http://www.tyye.ee
http://www.talveakadeemia.ee
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Viire Sepp 50
Ülikooli teaduskooli direktor 
Viire Sepp tähistab 3. novemb
ril oma esimest juubelit.

Viire Sepp sündis Saaremaal 
õpetajate peres. Saarlasele 
omase sihikindluse, vastupi
davuse ja ettevõtlikkusega on 
ta palju korda saatnud.

Lõpetanud 1978. a ülikooli 
m a tem aa tik a tead u sk o n n a , 
asus ta tööle teaduskooli 
eelkäijaks olnud mittestatsio
naarse matemaatika-füüsika- 
kooli direktorina ning seisab 
praeguseni Eesti andekate 
noorte arenguvõimaluste 
avardamise eest.

Peale eduka juhtimistöö 
on Viire Sepp lõpetanud TÜ 
psühholoogia osakonna, 
kaitsnud magistrikraadi 
haridusteaduskonnas ning 
praegu on tal käsil doktoritöö

andekate õpilaste arenguvõi- 
malustest.

Soovime Viirele jätkuvalt 
sära ja meelekindlust oma 
eesmärkide saavutamisel!

Palju õnne!
Kolleegid teaduskoolist

•  •

Exeteri Ülikooli kingitus
R uth  T a m m e o rg
TÜ Raamatukogu eurodoku
mentatsiooni keskus

Raamatukogu eurodo
kumentatsiooni keskuse 
kollektsioon sai olulist 
täiendust Exeteri Ülikoolilt 
Inglismaalt.

Inglismaalt saadeti suure
pärased ELi-alase uurimistöö 
käsiraamatud -  1970/1971. 
aasta ELi bülletäänid (Bul- 
letin of the EU) ja üldaruan- 
ded (General Reports of the 
EU). Kingitus on seda tähe
lepanuväärsem, et Euroopa 
Liidu ja Euroopa Ühenduste 
varasemate aastate kohta on 
uurimistöö tegemise jaoks 
algmaterjali küllalt vähe.

Internetis on ELi bülletää
nid alates aastast 1996 ning 
ELi tegevuse üldaruanne 
alates aastast 1997: http: 
//e u  r opa. eu . in t/ab c/d o c/of f/ 
bull/en/welcome.htm ja http: 
//eu ropa.eu .in t/abc/doc/off/ 
rg/en/welcome.htm

ELi bülletäänid

Euroopa Liidu bülletääni 
annab Euroopa Komisjoni 
peasekretariaat välja 10 korda 
aastas (1/2 ja 7/8 on paaris- 
numbrid).

Esimene osa kajastab ELi 
tegevust, teine puudutab do
kumentatsiooni. Bülletään on 
peamiselt n-ö käsiraamat ja 
otsinguallikas.

Kirjeldatakse ka õigusakti
de vastuvõtmise etappe ning 
antakse aru institutsioonide 
muude dokumentide kohta.

EÜ bülletäänid

Euroopa Ühenduste bülle
tään on keskuses olemas nüüd 
alates 1970. a jaanuarist.

See kajastab aega, mil Eu
roopa Majandusühendusse 
(EMÜ) kuulus 6 maad ja 
käisid läbirääkimised Suur
britannia, Iirimaa, Taani ja 
Norra liitumiseks.

Euroopa Liidu tegevuse 
üldaruanne esitatakse Euroo
pa Parlamendile igal aastal 
veebruaris ning selles antakse 
ülevaade avaldamisele eelne
nud aastal.

Värskeim avaldatud aru
anne on praegu 2004. aasta 
kohta.

Praegu on eurodokumen
tatsiooni keskuses olemas
olevate 34 aasta EÜ/ELi 
üldaruannete kaudu võimalik 
jälgida Euroopa Liidu arengut 
kogu oma laiahaardelisuses ja 
mitmepalgelisuses.

Õ N N I T L E M E

65

Jüri Liivamägi, dotsent -  
3. november

60
Peeter Tulviste, erakorraline 
professor -  28. oktoober

55
Aleksei Treštšalov, labori- 
juhataja -  31. oktoober

50
Tiiu Kaart, sekretär -
28. oktoober
Liina Soobik, lektor -  
30. oktoober

45
Diana Maisla, assistent -  
3. november

40
Marko Murruste, assistent -
29. oktoober

Reele Remmelkoor, laborant -
29. oktoober
Terje Vellemaa, talituse juha
taja -  31. oktoober

35
Kaido Reivelt, erakorraline 
teadur -  29. oktoober 
Annika Volke, spetsialist -
30. oktoober
Liivo Niglas, lektor -
2. november

30
Kaarel Kaljurand, erakorrali
ne teadur -  28. oktoober 
Dmitri Martila, teadur -
3. november

25
Marina Lulla, insener -  28. 
oktoober
Liina Kosenkranius, laborant -
31. oktoober

UNIVERSITAS
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

S P O R T

Euroopa parimad tudengid sulgpallis
T iin a  B e lja e v a
Eesti Akadeemilise Spordi
liidu peasekretär

26.-30. oktoobrini toimuvad 
Saksamaal Mainzis Euroopa 
ülikoolide sulgpalli meistri
võistlused.

Eesti tudengite koondvõist
kond osaleb koosseisus Helen 
Reino (TÜ), Kai-Riin Saluste 
(TLÜ), Ants Mängel (TTÜ) ja 
Vahur Lukin.

Eesti parimad teevad kaasa 
nii individuaalvõistluses kui 
ka võistkondlikus jõuproovis.

Eelmisel aastal too
di Poolast mitu medalit. 
Naisüksikmängus võitis 
Kai-Riin Saluste hõbe-, He
len Reino ja Piret Hamer 
pronksmedali. Meesüksik- 
mängus saavutas Vahur Lukin 
kolmanda koha ning naispaar 
Hamer-Reino sai hõbeda.

Info: www.easl.ee.

Ülikoolide võrkpalli meistrivõistlused
Homme kell 11 Lähtel toi
muvatel üliõpilaste võrkpalli 
meistrivõistlustel selgitatakse 
parim nais- ja meeskond, kes 
sõidavad juulis 2006. aastal 
Hollandis toimuvatele Euroo
pa meistrivõistlustele Eestit ja

oma ülikooli esindama.
Meeskondadest on kohal 

eelmise aasta meister Tallinna 
Tehnikaülikool, osaleb seitse 
mees- ja kolm naiskonda.

Täpsem ajakava on üleval 
www.easl.ee.

Judo MV kutsub kaasa elam a
Homme kell 11 peetakse Täht
vere Judohallis traditsioonili
ne üliõpilaste Judo MV Selle 
aasta võistlus on oluline, kuna 
2006. aasta üliõpilaste MM- 
ile saavad osaleda tudengite 
meistriks tulnud sportlased.

Meistrivõistlusi on lubanud 
kommenteerima tulla Tallin
na Tehnikakõrgkooli vilist
lane, viiekordne Eesti üliõpi
laste meister Joel Rothberg. 
Peakorraldaja on judoklubi 
«DO» ja Andres Põhjala.

K O R V P A L L

TÜ/Rocki selle nädala SEB Balti liiga kodumängud toimuvad 
TÜ spordiklubis 28. oktoobril (mängitakse Leedu meeskon
naga Nevezis Daumantu Kedainiai) ja 30. oktoobril (mäng 
Pirita BMiga). Info: www.tysk.ee.

D O T S E N T I D E  J A  T E A D U R I T E  K L U B I S

3. novembril kl 17 kõneleb Lossi 3-427 Riigikogu esimees 
prof Ene Ergma teemal «Miks Tartus inimesed ei vali?».
Info: tel 748 3513, 5554 4213.

S E M I N A R

27.-29. oktoobrini toimub rahvusvaheline seminar

«Nordic and Baltic countries: 
sim ilar traditions, different ways?»

Huvilised on oodatud plenaaristungitele:
• 28. okt kl 15 (ajaloo muuseumi valge saal) plenaardiskus- 

sioon «Milleks õigusajalugu? Õigusajaloo seisund Põhja- 
Euroopas». Diskussiooni juhatab prof Pia Letto-Vanamo 
(Helsingi Ülikool).

• 29. okt kl 11.15 (ph, nõukogu saal) prof Michael Stolleisi 
(Euroopa Õigusajaloo Max Plancki Instituut, Frankfurdi 
Ülikool) ettekanne «Euroopa võrdleva konstitutsiooniaja- 
loo mõisted, mudelid ja traditsioonid» (ingl k; diskussioon 
ingl ja sks k).

Õiguse ajaloo õppetooli korraldatav seminar on osa rahvus
vahelisest koostöövõrgustikust «Legal history on the edge 
of Europe: Nordic law in the European legal community 
1000-2000 A.D. (REUNA)». Info: www.iuridicum.ee.

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

MTU Juri Lotmani Fond kuulutab välja stipendiumi- 
konkursi TÜ magistrantidele ja doktorantidele, kes oma 
uurimistöös jätkavad Juri Lotmani ja tema koolkonna 
traditsioone filoloogias ja semiootikas.

2006. a antakse välja kaks 4000-kroonist stipendiumi vastavalt 
vene filoloogia ning semiootika ja kulturoloogia eriala magist
rantidele või doktorantidele. Stipendiaatide nimed tehakse 
teatavaks Juri Lotmani sünnipäeval 28. veebruaril 2006. 
Stipendiumi taotlemiseks võib esitada originaalse uurimistöö 
(trükis ilmunud või trükki antud) -  teadusliku artikli või artik- 
liseeria, kaitstud bakalaureuse- või magistritöö ja spetsiaalselt 
konkursile kirjutatud tööd, mis on kiijutatud viimase kahe aas
ta jooksul konkursile esitamise kuupäevast arvates. Temaatika 
ei ole piiratud. Esitatud tööd võivad olla kiijutatud eesti, vene 
või inglise keeles ning peavad olema varustatud teiskeelse 
resümeega. Tööd esitada ühes eksemplaris paberkandjal ja 
elektrooniliselt 1. detsembriks vene kirjanduse õppetooli Näi
tuse 2-218 (filoloogia) ja Tiigi 78-307 (semiootika).
Taotlejal esitada lisaks konkursitööle akadeemiline CV tea
dusliku juhendaja soovitus ja väljavõte õpinguraamatust (1. a 
magistrantidel ja doktorantidel vastavalt bakalaureuse- või 
magistridiplomi akadeemilise õiendi koopia).
Stipendiumi moodustavad annetused MTU Juri Lotmani 
Fondi sihtarvele Hansapangas ja selle suurus muutub aastate 
kaupa. Stipendiumi saajate nimed avaldatakse UTs.

Info: vene ja slaavi filoloogia osakond, tel 737 6352, 
jelena.ussar@ut.ee; semiootika osakond, tel 737 5933, 
ulvi.urm@ut.ee.

KA ITSM ISED
7. novembril kl 15 kaitseb Narva 
mnt 4-B306 Jaan Masso dok
toritööd «Labour Reallocation 
in Transition Countries: 
Efficiency, Restructuring and 
Institutions», «Tööjõu ümber- 
paiknemine üleminekuriikides: 
efektiivsus, restruktureerimine 
ja institutsioonid». Juhendajad 
prof Raul Eamets ja dots Otto 
Karma. Oponendid prof Niels 
Westergärd-Nielsen (Aarhusi 
Ärikool, Taani) ja Tairi Rõõm 
(Eesti Panga majandusuuringu
te osakond).

11. novembril kl 16.15 kaitseb 
ülikooli nõukogu saalis Anu 
Raudsepp doktoritööd «Ajaloo 
õpetamise korraldus Eesti NSV 
eesti õppekeelega koolides 
1944-1985», «The Organisation 
of history teaching in Estonian- 
speaking Schools in Estonian 
SSR in 1944-1985» PhD (ajalu
gu) kraadi taotlemiseks. Juhen
daja prof Mati Laur. Oponendid 
Lauri Vahtre, ajal-knd ja Karsten 
Brüggemann, PhD.

LOENGUD
3. novembril kl 16.15 esineb eeti- 
kakeskuses loenguga «Thought 
Experiments in Ethics» tulevane 
külalislektor Daniel Cohnitz.
4. novembril kl 12.15 peab Tiigi 
78-236 kursuse «Eesti avalik 
haldus» raames avaliku loengu 
valitsuse Euroopa Liidu asjade 
direktor Gert Antsu. Kõik huvili
sed on oodatud!

KONTSERT

TARTU 
ORELIM UUSIKA PÄEVAD

1. nov kl 19 esinevad Peetri kiri
kus «Hortus Musicus» ja Andres 
Uibo orelil.
Kavas A. Uibo. «Apocalypsis 
symphony» ja J. S. Bachi 
«Koraalieelmängud».

2. nov kl 19 esinevad Jaani 
kirikus Urmas Taniloo orelil ja 
Indrek Leivategija tšellol.
Kavas J. S. Bach, Stanley, 
Frescobaldi, Scheidt, Corelli jt.

3. nov kl 19 Pauluse kirikus 
tummfilm «Kristus» 1917 (Itaa
lia), Toomas Trass (orel, improvi
satsioonid), Vox Clamantis.

4. nov kl 19 esineb Peetri kirikus 
Peter van Dijk (orel, Holland). 
Kavas Bachi «Orgelbüchlein». 
Pilet 80 ja 50 kr.

5. nov kl 19 on Vanemuise 
kontserdimajas lõppkontsert -  
Salieri «Reekviem». Esinevad 
Tallinna Poistekoor ja Eesti Riik
lik Sümfooniaorkester. Dirigent 
Risto Joost.
Pilet 120 ja 80 kr.

TÜ AULAS
31. okt kl 19 skandinavistika osa
konna näidend «Rosimunda».

5. nov kl 17 TTÜ Akadeemilise 
Meeskoori 60. aastapäeva 
kontsert «60 DetsiBelli». Kaaste
gevad Tartu Akadeemiline Mees
koor, TÜ Akadeemiline Naiskoor 
ja Emajõe Laulikud.

I T - K O O L I T U S  Ü L I K O O L I  T Ö Ö T A J A T E L E

MS Excel algajatele  
ja  edasijõudnutele

Exceli kursus on jagatud kuueks mooduliks. Kursusel võib 
osaleda üksikuid mooduleid läbides. Kõik kursused toimu
vad avatud ülikooli arvutiklassis, raamatukogu III korrusel. 
Moodulite programm: www.ut.ee/22761

1. moodul -  «Andmete sisestamine ja tabeli vormindamine 
MS Excelis» on mõeldud algkursusena ning ei eelda eelne
vaid teadmisi Excelist. Ülejäänud moodulite läbimiseks peab 
kursusel osaleja Excelit tundma 1. mooduli tasemel. 
Lisandunud on uus moodul «Statistika MS Exceli vahendi
tega» (vt 6. moodul). Statistika moodulil osalemiseks on 
soovitav eelnevalt läbida valemite ja funktsioonide moodul 
(moodul 3).

1. moodul. MS Exceli algkursus -  andmete sisestamine ja 
tabeli vormindamine. Maht 6 t, lektor Riina Reinumägi.
I rühm (vabu kohti pole) T, 1. nov kl 9.30-12.15 ja K, 2. nov 
kl 9.30-12.15; II rühm E, 7. nov kl 9.30-15.30. Maksumus 
sisekäibega 380 kr.

2. moodul. Diagrammid. Maht 3 t, lektor Riina Reinumägi. 
T, 8. nov kl 9.30-12.30.
Maksumus sisekäibega 200 kr.

3. moodul. Valemid ja funktsioonid. Maht 5 t, lektor Riina 
Reinumägi.
K, 9. nov kl 9.30-14.
Maksumus sisekäibega 320 kr.

4. moodul. Lihtandmebaasid. Maht 5 t, lektor Riina 
Reinumägi.
T, 15. nov kl 9.30-14.
Maksumus ülikooli sisekäibega 320 kr.

5. moodul. Kokkuvõtete tegemine. Maht 5 t, lektor Riina 
Reinumägi.
K, 16. nov 2 kl 9.30-14.
Maksumus ülikooli sisekäibega 320 kr.

6. moodul. Matemaatiline statistika Exceli vahenditega. 
Maht 8 t, lektor Eve Aruvee.
N, 17. nov kl 9.30-13 ja R, 18. nov kl 9.30-13.
Maksumus sisekäibega 800 kr.

Info: www.ut.ee/it/teenused/koolitus
Registreerumine: IT osakond, Riina Reinumägi, riina.
reinumagi@ut.ee

Eesti suurim prilli- ja kontaktläätsevalik

Ühekuulised kontaktläätsed alates 140 krooni/paar

EAGi E  •  V I S I ON
Elu on v a a ta m is t  v ä ä r t

www.eagle-vision.ee

TARTU Soola 8 (Emajõe Ärikeskus), 
tel. 7371060 
E-R 9-18, L 9-16 
tartu@eagle-vision.ee

mailto:ajaleht@ut.ee
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http://www.tysk.ee
http://www.iuridicum.ee
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http://www.ut.ee/22761
http://www.ut.ee/it/teenused/koolitus
mailto:reinumagi@ut.ee
http://www.eagle-vision.ee
mailto:tartu@eagle-vision.ee


Jonathan W olff

Sissejuhatus
poliitikafilosoofiasse

T Ä N A  L E H E S  

Intervjuu
Akadeem ia peatoimeta
ja  Toomas Kihoga 
LK 3

Reformid 
raamatukogus
LK 2

TAR TU  ÜLIKOOLI AJALEHT 9- 11. november 2005
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6. novembril 1999 avati 
füüsikahoones perepäeval 
Foucaulfi pendel, uus ar
vutiklass ja  TÜ  ilmajaam.

U U D I S E D

Konverents «Ema
keel jt  keeled V»
17.-18. novembrini toimub 
rahvusvaheline konverents 
«Emakeel ja teised keeled V».

Konverentsil käsitletakse 
kontrastiivse keeleteaduse 
teaduri Raili Pooli sõnul eesti 
keelt teiste keelte kontekstis, 
eesti keele õpetamist võõr- või 
teise keelena ning mõjukeeli ja 
võõrkeelepoliitikat Eestis. «Ple- 
naarettekannetega esinevad 
prof Kari Sajavaara Jyväskylä 
Ülikoolist ja prof Birute Klaas 
TÜst. Mõlemad ettekanded 
käsitlevad ülikooli keelepoliiti
ka vajadust,» ütles Pool.

Konverents algab 17. no
vembril kell 11 aulas. Konve
rentsi korraldab eesti keele 
(võõrkeelena) õppetool. Kava: 
www.ut.ee/ekv/.

Eesti ülikooli 
86. aastapäev
Eesti ülikooli 86. aastapäeva 
üritused algavad 30. novembril. 
Kell 13 toimub Rahvusraama
tukogus TÜ Tallinna päev. Kell
19 korraldab rektor vanas koh
vikus piduliku õhtusöögi TÜ 
audoktoritele ja auliikmetele.

1. detsembril kell 12 (TÜs 
lõpeb tööpäev kell 12) algab au
las aktus. Toimub akadeemiline 
loeng, promoveeritakse audok
torid ja doktorid ning antakse 
kätte TÜ Rahvusmõtte auhind.

Kell 15 on ajaloo muuseu
mis rektori vastuvõtt. Kell 17 
algab tõrvikrongkäik, kell 19 
on aulas kontsert «Rütmide 
müsteerium».

2. detsembril kell 15 antak
se vanas kohvikus kätte TÜ 
Sihtasutuse stipendiumid.

Kell 15 avatakse ka õigus
teaduskonna uus õppehoone 
Iuridicum II.

Kell 19 algab Vanemuise 
kontserdimajas ball.

Eetikakeskus andis välja teejuhi 
poliitika- ja filosoofiahuvilistele

Rahvusmõtte auhinna 
kandidaadid teada

Füüsikahoones ootab huvilisi 
mitu interaktiivset teadusnäitust

K rõ õ t N õ g e s ,
eetikakeskuse projektijuht

Sel sügisel on palju räägitud 
eetikakriisist Eesti poliiti
kas. TÜ eetikakeskus andis 
välja Jonathan Wolffi raa
matu «Sissejuhatus poliiti
kafilosoofiasse» ja esitles 
seda 9. novembril.

Tegemist on hea teejuhiga 
poliitika- ja filosoofiahuvili- 
sele. Kas ka teejuhiks eetika
kriisist välja? Alljärgnev on 
reflektsioon raamatu vajalik
kusest ning mõjukusest meie 
ühiskonnale.

Miks raamat 
kirjutati ja tõlgiti?

Spetsiaalselt raamatu esit
luseks kohale tulnud autor, 
Londoni ülikooli kolledži 
filosoofiaprof Jonathan Wolff 
kirjutas raamatu, mida ta ise 
üliõpilasena oleks tahtnud lu
geda. «See oli raamat filosoo
fiast, mida lugedes ei kaotaks 
ma keskendumisvõimet ega 
jääks magama,» kinnitas prof 
Wolff.

Tegemist on hea ülevaatega 
poliitikafilosoofia kesksetest 
ideedest, mis on esitatud liht
sal ning põneval moel. Eetika
keskuse juhataja prof Margit 
Sutropi sõnul tõlgiti Wolffi 
raamat selleks, et parandada 
Eesti poliitilist kultuuri ja 
panna inimesi mõtlema riigi 
ja poliitika moraalsete aluste 
üle. «Oma riigi valitsemises 
osalemine nõuab teadmisi sel
lest, kuidas ühiskond toimib,» 
lisas prof Sutrop.

Kas raamat aitab 
eetikakriisist välja?

Rektor prof Jaak Aaviksoo 
soovitab raamatut lugeda 
kõigil poliitikahuvilistel: «Teo
reetiline ja samas väga lihtne 
käsitlus paneb poliitikuid 
mõtlema oma otsuste ja nen
dega kaasnevate riskide üle. 
Kindlasti sobiv lugemisvara

Prof Margit Sutropi sõnul sai Jonathan Wolffi pehmete 
kaantega ingliskeelsest teosest eesti keeles väärikas kõvade 
kaantega väljaanne. 2X a ija  sakova

ka kohaliku tasandi poliiti
kutele. Ka ülikooli nõukogu 
liikmetele võiks see olla tore 
lugemine.»

Rektor Aaviksoo sõnul ole
me eetika ja moraali küsimus
tega päevast päeva silmitsi. 
«Võib loota, et «Sissejuhatus 
poliitikafilosoofiasse» teeb 
inimesi paremaks. Ehk mitte

otsekohe, kuid ajapikku aval
dab see raamat oma mõju,» 
arvas rektor Aaviksoo.

Kuidas raamatust 
kasu võiks olla?

Prof Wolff soovib teha polii
tilist filosoofiat arusaadavaks 
nii tudengitele kui ka laiemale 
avalikkusele. Inglismaal kasu-

TÜ Rahvusmõtte auhinnale 
kandideerivad nii üheksa 
eelmise aasta nominenti kui 
ka kolm uut isikut.

Eesti Kirjandusmuuseum esi
tas kandidaadiks folkloristi Mall 
Hiiemäe, Eesti Kirjanduse Selts 
prosaisti ja luuletaja Ene Mih
kelsoni ning nii SA Kultuurileht 
Sirp kui ka TÜ nõukogu liige, 
prorektor prof Jaak Kangilaski 
emeriitprof Rein Taagepera.

Eelmise aasta nominendid 
on kirjanik Ain Kaalep, diri
gent Tõnu Kaljuste, kirjanik 
Jaan Kaplinski, akad Endel 
Lippmaa, kirjanik Arvo Mägi 
(1913-2004), kunstnik Kaljo 
Põllu, luuletaja Paul-Eerik 
Rummo, helilooja Veljo Tormis 
ning ajaloolane, emeriitprof 
Sulev Vahtre. Akad Endel 
Lippmaa kandidatuuri esitas 
uuesti Eesti TA astronoomia 
ja füüsika osakond ja heliloo

ja Veljo Tormise TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia.

TÜ Rahvusmõtte auhinna 
saab inimene, kes on oma 
loominguga silmapaistvalt 
edendanud Eesti rahvuslikku 
ja riiklikku eneseteadvust.

Auhinna saaja otsustab 
komisjon, kuhu kuuluvad 
luuletaja Doris Kareva, presi
dent ja kirjanik Lennart Meri, 
literaat Mart Orav, kirjanik 
Hando Runnel, Eesti Kunsti
muuseumi direktor Marika 
Valk ning TÜ poolt rektor 
prof Jaak Aaviksoo komisjoni 
esimehena, emeriitprof Ain- 
Elmar Kaasik, prorektor prof 
Jaak Kangilaski, filosoofiatea
duskonna dekaan prof Birute 
Klaas ja emeriitprof Rein 
Taagepera.

Esimese auhinna sai eelmi
sel aastal kirjanik ja etnoloog 
Ilmar Talve.

14. novembrini saab füüsi
kahoones näha tuuma- 
sünteesialast näitust «Expo 
Fusion» ja 27. novembrini 
kliimanäitust.

8. novembril avatud välja
panek «Expo Fusion» tutvus
tab Euroopa tuumasünteesi- 
uuringute arengut ja tuuma
sünteesi kasutuselevõttu uut 
tüüpi energiaallikana.

Näituse avasid rektor prof 
Jaak Aaviksoo ja Riigikogu 
esimees prof Ene Ergma.

Näituse koostas Euroopa 
Komisjon, ülespaneku korral
das Eesti Füüsika Selts.

Kliimanäituse valmistasid 
ette Briti Nõukogu ja teadus
keskus AHHAA. Väljapanek 
tutvustab kliimamuutuste mõju 
elukeskkonnale ja võimalusi 
nende muutuste peatamiseks.

8.-14. novembrini toimub 
füüsikahoones ka «Tähe tea

Rektor prof Jaak Aaviksoo ja Riigikogu esimees prof Ene 
Ergma näituse «Expo Fusion» avamisel. ove  m a id la

dusnädal», 12. ja 13. novembril 
on perepäevad «TÄPE 2005».

Teadusnädalal näidatakse, 
kuidas saab päikest purki 
panna, kuidas toimub ilma
ennustamine, selgitatakse 
põhjusi, miks ilm vingerpusse 
mängib jne.

Perepäevadel saab vaadata

ja kuulata ning järele katsuda 
teadust, mis on välja toodud 
paksude ja  raskete raamatute 
vahelt. Tehakse teadusteatrit, 
vaadatakse teaduskino, uuri
takse teadusnäitusi jm.

Kõik huvilised on oodatud 
ning üritused on tasuta.

Info: www.fyysika.ee

J O N A T H A N  WO L F F  « S I S S E J U H A T U S  
P O L I I T I K A F I L O S O O F I A S S E »

• TÜ eetikakeskuse väljaanne, tõlkija Tiiu Hallap, toimetaja 
Triin Kaalep, kirjastaja TÜ Kirjastus, toetaja Volkswagen 
Stiftung Saksamaalt.

• Raamatut on tõlgitud hiina, jaapani, portugali, hispaania, 
horvaadi keelde.

• Esmatrükk ilmus 1996, esitlus TÜ eetikakeskuses aastal 
2005 oli autorile esmakordne.

tatakse seda raamatut ka koo
lides. Poliitikafilosoofid Platon, 
Hobbes, Locke jt on käsitlenud 
ju nii põnevaid probleeme. 
Professor Wolff: «Mind huvitas, 
kuidas on tekkinud ja püsib 
riik? Kui palju vabadust peaksid 
inimesed riigis säilitama? Milli
sed on demokraatia puudused? 
Kas varanduslik ebavõrdsus on 
õigustatud?».

Raamatus ongi antud lihtsas
ti mõistetav ülevaade, kuidas on 
filosoofid neile küsimustele vas
tanud. Seetõttu tõuseks Wolffi 
õpiku abil üldine poliitilise arut
lemise oskus. TÜ ja Cambridge! 
ülikooli doktorant Eva Piirimäe 
leiab, et meie ühiskondlikule 
diskussioonile on tihti omane 
teoreetiline pealiskaudsus ning 
isegi ignorantsus. «Ei anta enda
le aru, mida üks või teine väide 
eeldab. Wolffi raamatust saab 
kergesti arusaadava ning kaasa
haarava ülevaate olulisematest 
vaidlusküsimustest poliitilises

filosoofias.»
TLÜ professor ning Postime

he ajakirjanik Rein Veidemann 
eeldab, et poliitilised pürgijad 
võtavad raamatut äärmise tõsi
dusega. «See vabadus, mida 
nemad on silmas pidanud oma 
poliitilises ning majanduslikus 
tegevuses, on ohtlik illusioon. 
Wolffi raamat aitab illusiooni
dest üle saada ning nii jõuame 
kõik koos vabaduse adekvaat
sema tunnetuse juurde.»

Heade raamatute tõlkimi
sega teenib ühiskonda

TÜ kui rahvusülikooli kohus 
on ka ühiskonda teenida. Pro
rektor prof Tõnu Lehtsaar leiab, 
et selle üks väljundeid on tõlki
da eesti keelde häid raamatuid 
ning nii luua ja täiendada seda 
«keelt», millega saame oma 
ühiskonna valupunktidele 
läheneda ning neile lahendusi 
otsida. Lehtsaar tunnustab 
eetikakeskust sel puhul.

O A T L I A T E - K Ü S I T L U S

Kas õppejõud 
oskavad õpetada?

Vastajaid: 209 
Uus küsimus: 

Milliseid ajakirju loed? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ekv/
http://www.fyysika.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikool tunnustab
TÜ tänukirjaga autasustati 
viljaka tegevuse eest ülikooli 
järelkasvu koolitamisel TÜ 
Teaduskoolis AS Aprote tarkva- 
raarendajat Ahto Truud, bio- 
loogia-geograafiateaduskonna 
lektoreid Ülle Liiberit ja Illar 
Leuhinit, filosoofiateaduskon
na dots Renate Pajusalu ning 
pikaajalise aktiivse tegevuse 
eest teaduskooli nõukogus 
matemaatika-informaatikatea- 
duskonna dots Elts Abelit.

Münchenis oli 
eesti keele päev
5. novembril toimus Münche
nis haridus- ja teadusminis- 
teeriumi ning Emakeele Seltsi 
keelepäev väliseestlastele.

Ettekannetega esinesid TÜ 
dots Külli Habicht, TLÜ prof 
Jüri Viikberg ning ministee
riumi keelepoliitika nõunik 
Jüri Valge.

Teadussaated ETVs 
ja  Vikerraadios
13. novembril kell 10 võtab 
saade «Tähelaev» teadus- 
nädala ETVs kokku saatega 
akadeemikust, TÜ audoktorist 
Endel Lippmaast. Saatejuht on 
Ainar Ruussaar.

13. novembril kell 17.05 
kõneleb Vikerraadios (kordus 
neljapäeval, 17.11 kell 1.00) 
saates «Labor» füüsika-aasta 
rubriigis Tartu Observatoo
riumi vanemteadur Mirt 
Gramann universumi tekki
misest ja arengust.

Veel räägivad TTÜ foneeti
ka ja kõnetehnika laboratoo
riumi juhataja Einar Meister 
ja teadusloolane Vahur Mägi.

Saatejuht on Mart Ummelas.
Eesti teadusnädal www.fyy- 

s i k a . e e / f y y s i k a / f a 2 0 0 5 /  
teadusnadal.

Uus m eistri
võistluste sari
13. novembril toimuvad üliõpi
laste meistrivõistiused tennises.

Ühtlasi on see uue võistlus
sarja algus, mis on mõeldud TÜ 
tudengitele ja õppejõududele. 
Võistlussarjas osalevad teadus
kondade moodustatud võistkon
nad. 2006. a kevadel selgitatak
se välja parim teaduskond.

Järgmine sarja üritus toi
mub 19. novembril.

Meistrivõistluste sarja 
korraldab TÜ Akadeemiline 
Spordiklubi.

TÜ Fauna mängis 
end II liigasse
5. novembril FC Kose kodu
staadionil peetud TÜ Fauna ja 
FC Kose vaheline kordusmäng 
lõppes 0:0 viigiga, mis tagas 
TÜ Fauna jalgpallimeeskonna
le koha II liigas.

Esimene üleminekumäng 
peeti 29. oktoobril Tartus 
Tamme staadionil, kus TÜ 
Fauna suutis kaotusseisust 
välja tulla ja võitis 2:1.

Talijalgpalli 
meistrivõistlused
Traditsiooniline tudengite 
talijalgpalli turniir alustab 
kolmandat hooaega.

Eelturniirid algavad alates
22. novembrist teisipäeviti 
Tallinnas Kalevi staadionil 
algusega kell 19 ja Tartus 
Tamme staadionil kell 20.

Eesti Akadeemiline Spordi
liit võtab osalema 16 mees
konda (8 Tartu ja 8 Tallinna 
piirkonnast). Registreeruda 
saab kuni 16. novembrini 
www.easl.ee/reg.
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TU Raamatukogus 
toimuvad uuendused

Kümne aasta jooksul konverteeritakse kõik kaart- ja sedelkataloogid elektroonilisse kata
loogi, kuna üha enam lugejaid kasutab vaid Interneti-põhist otsingusüsteemi. 2X a ija  sakova

Martin Hallik
raamatukogu direktor

Viimastel aastatel on raa
matukogu elanud üle väga 
probleemiderikka perioodi, 
millele saavad järgneda 
vaid põhjalikud ümberkor
raldused.

Oktoobri lõpu seisuga oli 
raamatukogu jooksev eel
arve väga pikkade aastate 
järel taas positiivne. Ainuüksi 
viimase nelja kuuga on olu
kord paranenud rohkem kui 
kahe miljoni krooni ulatuses. 
Oma panus on sellesse tulnud 
anda paljudel inimestel. Kuid 
selleks, et jõuda Euroopa juh
tivate teadusraamatukogude 
hulka, on käia veel väga pikk 
tee. Oluline on kindel tahe 
ning teadmine, et see toimub.

Tulevikus rohkem 
teadureid

Edasise arengu kindlusta
miseks tuli uutele ja põhja
likult läbimõeldud alustele 
seada raamatukogu toimimist 
sätestavad alusdokumendid. 
Selleks võeti 28. oktoobri üli
kooli nõukogus vastu TÜ Raa
matukogu uus põhikiri. 18. 
oktoobril kiitis ülikooli valitsus 
heaks põhimõtted, mis puudu
tavad raamatukogu võrgu uut 
ülesehitust ning raamatuvara 
arvelevõtmise korda.

Uue põhikirja oluline erine
vus senikehtinust on loodav 
teadusnõukogu, millel on 
öelda otsustav sõna raama
tukogu teadustegevust ning 
arengut puudutavates küsi
mustes. Nende valdkondade 
kõrval annab teadusnõukogu 
vajaduse korral nõu ka raa
matukogu direktorile. Kogu 
vastutust raamatukogu juh
timise ja arengu eest kannab 
direktor.

Teadus- ja arendusasutuse
na peab raamatukogu tegele
ma teadusega. Vastavalt põhi
kirjale tegeletakse raam atu
kogu, raamatu ja infoteaduste 
alase ning ülikooli ajaloo ja 
teadusajaloo alase teadus- ja 
arendustegevusega. Praegu 
on raamatukogu töötajate ni
mekirjas kaks vanemteadurit. 
Edaspidi peaks aga nende arv 
tõusma. Erinevalt varasemast 
saab teadureid ja vanem
teadureid ametisse valida

raamatukogu teadusnõukogu. 
Varasematel nõukogudel pol
nud selleks vajalikku akadee
milist kompetentsust.

Raamatukoguvõrgu
reformimine

Raamatukoguvõrgu re
formimise eesmärk on luua 
selgus seni väga kaootilisse 
Tartu Ülikooli raamatuko- 
guvõrku. Teaduskondades 
tegutsevaid erialaraam atu
kogusid vaadeldakse kui 
funktsionaalseid üksusi, mis 
administratiivselt alluvad 
dekaanile.

R a a m a t u k o g u n d u s l i k u d  
suunised on aga ühtsed üle 
ülikooli. Igas teaduskonnas 
peab olema vähem alt üks TÜ 
Raamatukogu poolt välja
õppe saanud inimene, kes 
oskab märksõnastada ning 
elektrooniliselt kataloogida 
ja  laenutada. Selline raa
matukoguvõrgu ülesehitus 
peab tagam a lihtsa ja  läbi
paistva süsteemi toimimise. 
Efektiivsuse kindlustab 
teaduskondade ja raam atu
kogu koostöö, kuna kõikide 
osapoolte huvides on tä ie
lik ülevaade olemasolevast 
raam atuvarast ning selle 
võimalikult lugejasõbralik 
haldamine.

Käsikogude teavikud 
tuleb registreerida

Järgmisel aastal peab kõik 
õppejõudude ja teadurite soe
tatud teavikud registreerima 
elektroonilises koondkataloo
gis ESTER. Samuti tuleb kii
rendatud korras sisestada kõik 
seni käsi- ja muudes kogudes

olevad teavikud koondkata
loogi ESTER. Granditäitja saab 
raamatu endale laenutada kuni 
grandiperioodi lõpuni, kuid 
info olemasoleva raamatuvara 
kohta peab eksisteerima. Seega 
ei muutu näiteks grandirahade 
eest raamatu ostnud õppejõu 
või teaduri jaoks midagi peale 
selle, et raamat tuleb lasta 
ESTERis registreerida.

Lugejast lähtuvalt üritab 
raamatukogu järgmise viie 
aasta jooksul suurendada 
märkimisväärselt avakogude 
ulatust ning tõhustada kaart- 
ja sedelkataloogi üleviimist 
elektroonilisse koondkataloo
gi ESTER. Eesmärk on teha 
järgmise viie aasta jooksul 
elektronkataloogist leitavaks 
kõik enam kasutatav.

Sedelkataloogid kaovad
M a rtin  H a llik

Kümne aasta perspektiivis 
peaks kogu info raamatuko
gu teavikutest olema leitav 
elektrooniliselt.

See on hädavajalik, kuna 
üha enam tellimusi tehakse 
Interneti kaudu. See näitab, 
et lugeja otsib raamatut eel
kõige kodus või õppehoones 
arvuti taga istudes ning tuleb 
siis hiljem tellitud raamatule 
järele. Senine praktika näi

tab, et sedelilt elektroonilisse 
kataloogi kantud raamatu lae- 
nutatavus tõuseb oluliselt.

Loomulikult on kaart- ja 
sedelkataloogi elektroonilisse 
kataloogi konverteerimine 
väga ressursimahukas. See
tõttu on valmivas arengu
kavas üheselt kirjas kavatsus 
kaasata raha erasektorist. 
Senise eeltöö tulemusel võib 
väita, et kavatsus eraanne- 
tajate edukale kaasamisele 
toetub kindlale alusele.

•  ©

Ülikool teeb sisekom
munikatsiooni uuringu
l l la r i Lään
TÜ avalikkussuhete juht

Aasta lõpus teeb AS Turu- 
uuringud sisekommunikat
siooni uuringu ülikooli õppe
jõudude, teadurite ja mitte
akadeemiliste töötajate seas.

Soovime selgitada kitsas
kohti ülikooli infosüsteemi
des, allüksustevahelises info
vahetuses, muudatuste sel
gitamises ja muudes ülikooli 
siseelu ning tööõhkkonda 
puudutavates küsimustes.

Ülikoolis on viimastel aas
tatel toimunud mitmeid kogu 
organisatsiooni puudutavaid 
muutusi. Nii 3+2 õppesüstee
mile üleminek, lävendipõhine 
vastuvõtt, programmipõhine 
õppekorraldus kui ka nt tea- 
dusvaldkondade määratlemi
ne või doktorikoolide loomine 
on kindlasti mõjutanud suurt 
osa ülikooli liikmeskonnast. 
Samavõrd on meie tööd mõju
tanud ülikooli liikumine aren
gukavas määratud suundades.

Seetõttu on vajalik hinnata, 
kuivõrd on muudatused orga
nisatsioonis lahti seletatud või 
kuivõrd tulemuslikult liigub

informatsioon ülikoolis.
Küsitlustulemuste põhjal ka

vandatakse sisekommunikat
siooni parandada ning kaasata 
töötajaid paremini ülikooli 
probleemide lahendamisse.

Sisekommunikatsioon edas
tab ja tõlgendab sõnumeid 
organisatsiooni liikmete vahel, 
et parandada vastastikust in
formeeritust. Kas ja kuivõrd on 
sisekommunikatsiooni mõiste 
vastavuses ülikooli igapäevaelu 
tegelikkusega?

Seda üritabki selgitada 
uuring, kus iga ülikooli liikme 
kriitiline arvamus või ette
panek ehk kogu tagasiside on 
uuringu õnnestumiseks väga 
oluline.

Küsimustikule vastates 
soovitame lähtuda ainult 
isiklikest kogemustest ja hin
nangutest. Kõik vastused on 
konfidentsiaalsed ning lähe
vad otse ja ainult AS-le Turu- 
uuringud analüüsiks. Andme
te sisestamisel ja töötlemisel 
ei seota vastuseid vastajate 
isiku ega meiliaadressiga. 
Uurimistulemuste kokkuvõte 
tehakse kõigile TÜ töötajaile 
kättesaadavaks siseveebis.

Käivitus valikaine 
«Konserveeritud teater»
A ija  S akova

Oktoobris algas teatritea
duse ja kirjandusteooria 
õppetooli ja Teatriteaduse 
Üliõpilaste Looži (TÜL) 
ühistööna toimiv valikaine 
«Koserveeritud teater».

Õppeaines vaadatakse kir
janduse ja rahvaluule 3. a üli
õpilase ja TÜLi liikme Anne-Liis 
Maripuu sõnul teatrivideosid ja 
refereeritakse lavastuste kohta 
ilmunud artikleid.

«Valikaine algatamise idee 
tekkis soovist vaadata ette
nähtud aineprogrammist roh
kem teatrivideosid ja arutleda 
kriitika üle. Esimeses semi
naris vaadati lavastust «Aris

tokraadid» ning käsitleti selle 
kohta ilmunud kriitikat.»

Ainekursuse sisu panid tema 
sõnul kokku kolm üliõpilast. 
«Kokku on valikaine korralda
misega seotud viis tudengit, 
kursuse juhendaja on prof Luu
le Epner. Kursus kestab kaks se
mestrit ja annab 2 ainepunkti,» 
selgitas Maripuu.

TÜLi eesmärk on Eesti teat
riteaduse edendamine ja teatri- 
alaste teadmiste täiendamine 
ning silmaringi avardamine. 
Sellest lähtuvalt ilmub Mari
puu sõnul aeg-ajalt ka Sirbis 
rubriik TTT ehk Teatriteaduse 
Tudengid, kus üliõpilastel on 
võimalik avaldada omi teatrit 
puudutavaid mõtteid.

Kas botaanikaaia troo- 
pikahoone on valmis?

Vastab botaanikaaia direk
tor Heiki Tamm.

Botaanikaaia troopikahoo- 
ne ehitustööd on lõpetatud. 
Valmis on saanud projekti- 
järgselt ka külastus-koolitus- 
keskus ja kasvuhooneid ühen
dav galerii.

Linnavalitsuse ehituskomis- 
jon kontrollis tööde kvaliteeti 
ja vastavust projektile ning 
leidis, et rekonstrueeritud pin
dadele võib anda kasutusloa.

K a s v u h o o n e k o m p l e k s i  
projekteeris AS Kommunaal

projekti arhitekt Raul Järg, 
ehitas AS Tartu Ehitus.

Nüüd järgneb troopilise 
vihmametsa, mäestikumetsa 
ja kõrbetaimede kollektsioo
ni kujundamine ning taimes- 
tamine.

Botaanikaaia rekonstruee
ritud kasvuhooned avatakse 
avalikkusele 2006. a jaani
päeva paiku. Siis saab paika 
kolm uut kollektsiooni. Sel 
ajal täitub ka 200 aastat 
botaanikaaia asumisest Laia 
tänava krundil.

Botaanikaaia hoonekompleks -  paremal uus troopikahoo- 
ne, keskel õppekeskus, vasakul palmimaja. v a r je  s o o ta k

http://www.easl.ee/reg
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Ajakiri Akadeemia kui teine ülikool
1989. aastast on ilmunud Eesti Kirjanike Liidu kuukirja Akadeemia 200 numbrit

I N T E R V J U U

Ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho (vasakul) 
ja tegevtoimetaja Indrek Ude. AIJA SAKOVA

1989. aastal uuesti ilmuma hakanud Akadeemia esimene 
toimetaja oli Ain Kaalep (vasakul). Paremal kolleegiumi 
liige Hando Runnel. 2x v a r je  s o o ta k

• 1937-1940 ilmus 25 numbrit.
• Alates 1989. aastast on ilmunud 200 numbrit.

V a rje  S o o ta k

Ajakirja side Tartu Ülikooliga 
on väga tihe nii kolleegiumi 
kui ka autorite kaudu.

Peatoim etaja Toomas 
Kiho, kes kuuluvad kol
leegium i? M illine on  
nende täpsem  roll?

Kõige üldisemalt öeldes: kol
leegiumi liikmed annavad oma 
asjatundlikku nõu Akadeemia 
sisu ja vormi kohta. Peale 
kasulike jooksvate nõuannete 
ja jutuajamiste koguneb kol
leegium ka paar korda aastas 
korralisele koosolekule. Kol
leegiumisse kuulub 18 tarka 
inimest, olgu nende nimed siin 
tänulikult ka üles loetud: Jaak 
Aaviksoo, Jaan Einasto, Jüri 
Engelbrecht, Tiit Hennoste, 
Kalle Kasemaa, Kalevi Kull, 
Piret Kuusk, Ülo Matjus, Eero 
Medijainen, Uno Mereste, 
Peeter Olesk, Juhan Peegel, 
Rein Raud, Jaan Ross, Hando 
Runnel, Jaan Sootak, Peeter 
Tulviste, Richard Villems.

Kes on sagedasem ad au
torid?

Jätkan nimede loetlemist: 
Ott Kurs, Margus Laidre, 
Toivo Meikar, Bruno Mölder, 
Enn Sarv, Jaan Sootak, Rein 
Taagepera jpt. Aga unustada 
ei saa ka viljakaid tõlkijaid, 
nagu Ene-Reet Soovik, Triinu 
Pakk-Allmann, Krista Räni, 
Mari Tarvas, Marju Lepajõe 
jmt. Aga siin on hea meel esi
le tõsta ka toimetuse endiste 
liikmete Ain Kaalepi ja Jaan 
Isotamme panust.

Ka aasta teem avaldkon
dade auhinnatute ena
mik on v ist ülikoolist?

Ka siin tuleb mul vist ni
medega jätkata. Aasta artikli- 
preemiat oleme välja andnud 
alates 2002. aastast, nüüd 
siis kolmel aastal. Aga need 
kuldsed nimed niisiis on: Jüri 
Allik, Kalju Eerme, Roomet 
Jakapi, Indrek Jääts, Külli 
Keerus, Margus Laidre, Liina 
Lukas, Maria Mälksoo, Rein 
Taagepera, Andres Tarand, 
Endel Tulving, Haljand Udam. 
Tõlkijaist Jaan Puhvel ning 
Andres Raudsepp.

TÜ v ilistlased  toim etu
ses? Praegune tegev
toim etaja Indrek Ude 
töötas enne Akadee

m iasse m inekut ü likoo
lilehe to im etuses. Sina 
oled juhatunud ü likooli 
teabetalitust.

Kogu toimetus koosnebki -  
üllatus või mitte? -  üksnes Tar
tu Ülikooli lõpetanutest. Meil 
töötab kaks eesti ja kaks inglise

filoloogi, üks kõrgharitud aja
kirjanik, üks filosoof, üks bio
loog ning üks matemaatik.

M illine on s iis  ü likooli ja  
Akadeem ia suhe? Kuidas 
on olla  üle tee ü likooli 
naaber?

A J A K I R I  A K A D E E M I A

Suure ülikooli pisike naaber 
olla on hea ja turvaline. Ole
me täitsa rahul üleaedse rol
liga -  eriti kui vahekorrad on 
nii kenad, töised ja asjalikud. 
Aga õieti on eelmistes vas
tustes juba sellegi küsimuse 
vastus peidus...

M illine oli side ü likooli
ga ennesõjaaegsel Aka
deem ial?

Sõja eel andis Akadeemiat 
välja Eesti Üliõpilasseltside 
Liit, hiljem Eesti Üliõpilas
seltside Vilistlaskogude Liit. 
Ja need organisatsioonid 
olid ju üsna selgelt just Tartu 
Ülikooli nägu. Sest toonaste 
üliõpilasseltside liikmeskond -  
ja siis muidugi ka vilistlaskond
-  pärines eeskätt ju meie omast 
ülikoolist. Ja küllap on see suu
res osas ka tänapäeval nõnda.

Akadeem ias õppejõud  
õpetab ja  ü liõp ilane  
õpib. Tiit H ennoste on  
välja arvutanud («Aka
deem iline haridus, vaba  
vaim  ja  diivan», Sirp,
4. nov), et Akadeem ia  
läbilugem ine annaks 
200 õppenädalat, see  
on rohkem  kui m agistri- 
program m. Mida annab  
ajakiri ü liõp ilasele  peale  
om a erialateadm iste?

On hea, kui Akadeemia on 
kasutatav ülikooli õppemater
jalina. Aga see on alles pool 
tõde. Ja väiksem pool. Loodan 
nimelt, et Akadeemiast võib 
lugeja leida just eeskätt midagi 
väljastpoolt oma eriala. Ajaki
ri Akadeemia esindab tuntud 
klassikalist akadeemia-print- 
siipi: siin on esindatud ka 
teise eriala tekstid. Ainult 
spetsialiste kõnetavad teadus- 
artiklid jäävad siiski erialaste 
teadusajakirjade pärusmaaks. 
Meie püüame puudutada eri 
valdkondi üksnes määral, mil 
avaldatavad tekstid ka teiste
le universitas’e liikmetele huvi 
pakuvad.

Kuidas iseloom ustad  
Akadeem ia vaimu?

Praeguse Akadeemia vaim 
on siginenud mitmest allikast, 
millest üks on samanimeline 
sõjaeelne demokraatlik aja

kiri, ning teine on asjaolu, et 
oleme Eesti Kirjanike Liidu 
kuukiri Tartus. Kolmandaks 
on meil teatud koht Eesti riik
like kultuuriajakirjade seas, 
mida toetab kultuuriminis
teerium Kultuurilehe kaudu 
jne. Aga lõpuks kujundavad 
Akadeemia vaimsuse ikkagi 
meie autorid ja tekstid, mis 
meil ilmuvad.

Kui Akadeem ia to im e
tus asuks Tallinnas, 
kas tem a vaim , vaim sus 
oleks teine?

Pole õige spekulatsioonide
ga kaasa minna -  aga eeskätt 
oleks selle toimetuse paik
nemine Tallinnas karuteene 
Eestile kui tervikule, sest eks 
Tallinna ole ju nagunii koon
dunud ülisuur hulk igasugu 
asju... Kas Eesti sai sellest 
parem, et nt Looming Tartust 
Tallinna viidi?

M illine on ajakirjas 
hum anitaaria ja  reaalia  
vahekord?

Iga Akadeemia number koos
neb meie nelja osakonna panu
sest: universalia, humaniora, 
socialia et naturalia. Nende 
vahekord on enam-vähem kin
del: Va mahust igalt alalt. Mida 
neist humanitaariaks ja mida 
reaaliaks pidada, polegi alati 
päris selge. Ja see on muide 
ka üks Akadeemia tugevusi: 
mida keerulisem on mõnd 
kaastööd eri osakondade va
hel liigitada, mida enam see 
valdkondade vahele «kukub», 
seda akadeemialikum kaastöö 
harilikult on.

Kuidas saada Akadeem ia  
autoriks? Kuidas jõuavad  
se llen i tudengid?

Akadeemia autoriks saada 
pole keeruline: tuleb vallata 
oma ala, no seda, millest ar
tikkel räägib sellel tasemel, et 
olla kindel, et see pakub huvi 
ka teistele. Ja kui sama meelt 
on ka keegi teine peale teie 
enda (sest eks paku Akadee
miale vahel kaastööd ka nö 
külahullud), siis pole kaht
lust, et teist võib saada Aka
deemia kaasautor. Seniks -  
head õppimislusti kõikidele 
üliõpilastele!

Kane'i «Puhastatud»
Üliõpilasteatris esietendus 
9. novembril Y-Galeriis briti 
varalahkunud näitekirjaniku 
Sarah Kane’i näidendi «Pu
hastatud» («Cleansed») uus 
version.

Teater mängis tükki edukalt 
kevadel Lutsu Teatrimajas, 
nüüd näidatakse avatumat, 
intiimsemat ja julmemat va
rianti. Andres Keil kirjutas 
Postimehes kevadel etenduse 
kohta: «Üliõpilasteatri pro
fessionaalseim töö igal juhul
-  ning, mis siinkohal ehk 
tähtsaim, see lavastus on 
«õiges võtmes esmalavastus». 
Jättes otsad õhku, annab 
see teatrihuvilisele nö «vaba 
vaate» tutvumaks Sarah 
Kane’iga.»

Lavastaja on Kalev Kudu, 
kunstnik Silver Vahtre.

Mängivad Vallo Toomla,

Kerttu Moppel, Martin Liira, 
Anne Roovere, Andres Maask 
või Enor Niinemägi, Madis 
Kubu ja Indrek Tulp.

Järgmised etendused toi
muvad 11., 12., 14., 16., 17.,
25. ja 26. novembril ning 1.,
3., 9. ja 10. detsembril Y-Ga
leriis. Kõikide etenduste algus 
kell 20.

Et etendusele pääseb vaata
ma korraga 35 inimest, soovi
tab teater piletid muretseda 
eelmüügist, TÜ Üliõpilasesin- 
dusest (Ülikooli 18B). Info tel 
737 5400 või 5569 6846.

Tartu Üliõpilasteater asu
tati 1. oktoobril 1999 vara
sematel aastatel tegutsenud 
draamastuudio baasil Kalev 
Kudu initsiatiivil. Esimesena 
etendus Antti Salo näidend 
«Kullervo» koostöös Tampere 
Majaga.

Mis on ajakirjas Akadeemia nr 200
Ajakirja 200. numbri ava
leheküljed on sündinud Ain 
Kaalepi ja Toomas Kiho, 
endise ja praeguse peatoi
metaja koostöös.

Nende tõlgitud rooma 
poeedi Ausoniuse «idüllid» 
olid aga ilmutuslikuks tee- 
juhiseks ka Descartes’ile, 
kelle unenägudest kirjutavad 
Adrien Baillet ja TÜ dokto
rant Rainer Kivi.

Kuidas Osmanid oma rii
gi juhtimise ideaalid teoks 
tegid, selgitab Abdüllatif 
Armagan. Selle artikli on 
tõlkinud Helen Geršman, 
Maksim Guitov, Alisa 
Moskaltšuk, Olga Razuvajeva 
ja  Tanno Tilgar.

Prof Toivo Maimetsa artik
list selgub, kas siniste silmade 
geen on olemas. Lauri Kett
uneni artikkel paljastab, mida

ta mõtles Eestist ja eestlastest 
1910. aastal. Lauri Kettuneni 
Eesti-retke on tõlkinud ja 
kommenteerinud Jüri Valge.

Tänapäeva Eesti kooli
õpilaste ideaalidest ja huvi
aladest annavad ülevaate 
Ingrid Rüütel ja emeriitprof 
Ene-Margit Tiit.

John L. Austin lahkab 
valdkonda, mis on hõlmatav 
terminiga «vabandused». Ar
tikli on tõlkinud TÜ doktorant 
Indrek Männiste.

Regio teedeatlast arvustab 
Toomas Kiho, illustratsioonid 
on «eesti absurdiisalt» Heino 
Mikiverilt.

Järjena ilmuvad Riigi
volikogu välis- ja riigi
kaitsekomisjoni protokollid 
(1938-1940). Need on Heino 
Arumäe koostatud ja kom
menteeritud.

AKADEEMIA
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Osmani riigi haldusjuhtimisest 
Kas siiliste, silmade «cwiid on ole!
Kolmas Eesli-reik..............
Eesti kooliõpilaste väärtushinmir 
Descartesl Olympica . . . . 
Esse* Desear(es’i Ohmpiaist . 
Kaitsekõne vabandustele . . .

I. Rüütel, E.-M. 1 
. . Adrien Bail

Ajakirja 200. numbri ilmu
mise pidulikul üritusel avas 
tegevtoimetaja Indrek Ude 
Tartu Kirjanduse Majas näi
tuse «Kunsti Akadeemiast». 
See on pisike läbilõige aastate 
jooksul ilmunud joonistustest 
ja graafikast.

U U D I S E D

Arno-Teele stipen
diumi saajad teada
12. novembril antakse Tallin
nas Mustpeade Majas kätte 
Arno-Teele stipendiumid.

Tartu Ülikoolist saavad sti
pendiumi Hanna Haavapuu, 
Ingrid Järve, Siiri Liiva, Heidi 
Nõmm Vivian Pajur ja Pille- 
Riin Vatter.

Kaks näitust ülikoo
list naiste pilgu läbi
Tartus on avatud kaks näitust, 
mis on pühendatud esimeste 
naisvabakuulajate lubamisele 
Tartu Ülikooli.

Ülikooli ajaloo muuseu
mis on avatud näitus, mis 
tutvustab naiste jõudmisest 
professionaalsuseni ülikooli 
kaudu. 1905. a otsusega lubas 
rektor Jevgeni Passek naistel 
vabakuulajatena loengutel 
osaleda.

Eesti Rahva Muuseumi 
(ERM) väljapanek on pühen
datud elulugudele.

ERM andis välja ka raama
tu, mis tutvustab eri aegadel 
ülikoolis õppinud naiste 
mälestusi.

Mõlema väljapaneku peal
kiri on «Kuue samba kutse. 
Naisena ülikoolis».

ERMis on avatud ka Viljan
di Kultuuriakadeemia rahvus
liku tekstiili õppetooli rahvus
like lauamängude näitus.

Näitus Matti 
Miliuse kogust
Alates eilsest saab TÜ ajaloo 
muuseumi valges saalis näha 
Eesti, Läti, Leedu ja Soo
me kaasaegset kunsti Matti 
Miliuse kogust.

Näitusega tähistab Matti 
Milius oma 60. sünnipäeva. 
Ülespanek jääb avatuks 10. 
detsembrini.

Külalisnäitus 
«Eesti aabitsa lugu»
Alates 7. novembrist on TÜ 
Raamatukogu II korrusel ava
tud külalisnäitus «Eesti aabitsa 
lugu».

Näitus jutustab ohtrale 
pildimaterjalile toetudes 
eestikeelse aabitsa enam kui 
400-aastast lugu. Vaataja saab 
tutvuda nii vanimate Eesti 
aabitsakatketega kui ka näha 
kõige värskemaid aabitsaid.

Näitus sündis Eesti Insti
tuudi ja Rahvusraamatukogu 
koostöös. TÜ Raamatukogus 
jääb see avatuks detsembri 
lõpuni ning läheb seejärel 
ringlema Euroopa linnadesse.

Cam erata  
Universitatis 15
20. novembril kell 16 algab TÜ 
aulas kammerkoori Camerata 
Universitatis 15. aastapäeva 
kontsert.

Koori presidendi Piret Rospu 
sõnul sai koor alguse 1990. a 
sügisel, kui TÜ arstiteadus
konna üliõpilased asutasid 
teaduskonna segakoori. «Lühi
kese ja keerulise ajaloo jooksul 
on koori nimetus korduvalt 
muutunud, pikemat tegutseti 
TÜ kunstide osakonna kam
merkoori nime all. Viimased 
kuus aastat ollakse EPMÜ 
kammerkoor.»

1995. aastast on dirigent 
Seidi Mutso.

Lauljaid on olnud mõlemast 
Tartu ülikoolist. Põhikoosseis 
on püsinud 20-30 inimese 
ümber, koori vilistlasi on ko
gunenud aastatega sadakond.

Repertuaar on Piret Rospu 
sõnul põhisuundumuselt pi
gem vaimulik kui ilmalik.
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Õ N N I T L E M E

Valve-Liivi Kingisepp 70
Täna tähistab 70. sünnipäeva 
ülikooli teenekas õppejõud, 
eesti kirjakeele ajaloo uurija 
filoloogiakandidaat Valve-Liivi 
Kingisepp.

Valve-Liivi Kingisepp lõpe
tas ülikooli eesti filoloogina 
1959. Juba alates 1962. aas
tast on tema erialane tegevus 
olnud seotud Tartu Ülikooli
ga, kus ta on töötanud üle 40 
aasta, sellest ligi 15 aastat 
dotsendina. Alates 1995. 
aastast juhtis ta eesti keele 
õppetooli juures tegutsevat 
vana kirjakeele töörühma, 
millega on juubilar seotud ka 
praegu.

Valve-Liivi Kingisepp on 
olnud eesti vana kirjakeele 
sõnavara silmapaistvaim 
uurija. Kõige põhjalikumalt 
on ta käsitlenud Otto Wil
helm Masingu sõnavara, see 
oli ka tema 1981. a kaitstud 
kandidaadiväitekirja teema. 
Ta on uurinud teistegi vana 
kirjakeele perioodi autorite 
sõnavara ja avaldanud arvu
kalt artikleid.

Valve-Liivi Kingisepp on 
oma mitmekülgseid teadmisi 
heldelt üliõpilastele vahenda
nud: pidanud ülikoolis palju 
huvitavaid loengukursusi, 
viinud läbi seminare, koosta
nud õppevahendeid, osalenud 
omaaegse TRÜ ettevalmistus- 
osakonna töös ning juhtinud 
üliõpilaste teadusliku ühingu 
eesti ja soome-ugri keelte 
ringi.

Peale kõige muu tunnevad

erialakaaslased Valve-Liivi 
Kingiseppa ka aktiivse ja 
tarm uka organisaatorina. 
Ta on korraldanud hulga 
olulisi üritusi, nagu rahvus
vahelised vana kirjakeele 
päevad, eesti keele ülikoolis 
õpetamise 200. aastapäeva 
tähistam ine jm, tegutsenud 
Emakeele Seltsi juhatuses, 
kooliõpilaste emakeele
olümpiaadide läbiviimisel, 
populariseerinud oma eriala 
ettekannete ja  sõnavõttudega 
ajakirjanduses.

Aktiivne, tegus ja ärgas 
kõigis oma ettevõtmistes on 
Valve-Liivi Kingisepp senini. 
Soovime juubilarile palju 
õnne, jätkuvat energiat eesti 
kirjakeele rikkuste avamisel 
ja mõtestamisel ning oma 
teadmiste ja  oskuste heldel 
jagamisel!

Kolleegid eesti ja soome- 
ugri keeleteaduse 

osakonnast

E E S T I  TA U U R I J A - P R O F E S S O R I  
K O N K U R S S

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasu
tuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhenda
val tunnustatud teadlasel pühenduda teadusuuringutele.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti 
doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, 
kes on töötanud vanemteaduri või ülikooli professorina kok
ku vähemalt 10 aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud 
doktoriväitekirju. Uurija-professoriks kandideerijalt nõutakse 
jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uuri
mistoetuste täitmist.

Uurija-professor valitakse kolmeks aastaks. Muude võrdse
te tingimuste korral peetakse silmas Eesti TAT strateegias 
heaks kiidetud võtmevaldkondi:
• kasutajasõbralikud infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng
• biomeditsiin
• materjalitehnoloogiad

Konkursil osaleda soovijad peavad esitama nõutavad doku
mendid hiljemalt 30. novembriks.
Info: tel 644 4739, www.akadeemia.ee.

Õ N N I T L E M E

75

Ülo Vanaaseme, majandustea
duskonna emeriitprofessor -
13. november

70

Aleks Aidla, füüsika instituu
di insener -  15. november

45

Juri Maksimov, füüsika insti
tuudi teadur -  13. november 
Marju Torp, VK muusikaosa
konna dotsent -  14. november

40

Olga Einasto, raamatukogu 
teenindusosakonna juhataja -
14. november
Terje Rand, raamatukogu ko

dumaise kirjanduse osakonna 
assistent -  14. november

35

Piret Paas, kunstiõpetuse 
erakorr assistent -  11. no
vember
Aari Juhanson, VK kultuur- 
hariduse osakonna erakorr 
lektor -  17. november

30

Martin Käerdi, tsiviilõiguse 
lektor -  11. november 
Eduard Maron, psühhiaatria 
vanemteadur -  14. november

25

Erle Tosso, multimeedia 
talituse infospetsialist -  13. 
november

Ilmub raamatukogu 
uus kalender
M o o n ik a  T eem u s
raamatukoguhoidja

TÜ Raamatukogul ilmub 
peagi 2006. aasta kalender, 
mis võimaldab aasta jooksul 
rännata Itaalias, Šveitsis, 
Saksamaal, Egiptuses ja 
kaugemalgi -  seigelda ajas 
ja ruumis piltide kaudu.

18. sajandi keskpaiku 
omandas reisimine laiema 
kandepinna kui kunagi 
varem. Raamatu- ja kunsti- 
kaubanduses said «maalilised 
reisid» menukaks müügiartik- 
liks. «Maaliliste reiside» kõrg
aeg kestis 18. sajandi lõpust 
järgmise sajandi keskpaigani.

Kalendriaasta lõppedes võib 
kalendri ülaosa seada raamatu
kogu varasemate kalendrite rit
ta -  või miks mitte asetada see 
hoopis vaatealbumite riiulisse.

TÜ töötajatel on võimalik 
kalendrit tellida soodushinna
ga 25. novembrini aadressil:

helen.valdma@ut.ee.
Tellimusse märkida pere

konnanimi ja eksemplaride 
arv. Ettetellimisel on soodus
hind 90 kr. Hiljem on võima
lik kalendrit osta TÜ Raama
tupoest hinnaga 120 kr.

Ettetellitud kalendri saab 
välja osta alates 28. novemb
rist raamatukogu fuajees asu
vast infopunktist.

S WI SS  BALTI C NET P R O G R A M M I  A U H I N D

Gerbert Rüf Stiftung (Šveits) annab igal aastal Swiss Bal
tic Net programmi raames välja auhinna suurusega 500 
Šveitsi franki.

Kandideerida võivad kõikide erialade magistrandid (kuni 
32 a). Oluline on bakalaureusetöö seotus Šveitsiga.

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:
• avaldus koos bakalaureusetöö lühiiseloomustuse ja kaits

mise hindega,
• tõend õppetulemuste kohta magistriõppes,
• bakalaureusetöö juhendaja soovitus.

Dokumendid esitada välisüliõpüastalitusse (phl04) 21. no
vembriks.
Auhind antakse kätte 2. detsembril TÜ Sihtasutuse stipendiu
mide üleandmisel.

Info: tel 737 5150, ulle.tensing@ut.ee.

Eesti suurim prilli- ja kontaktläätsevalik

Ühekuulised kontaktläätsed alates 140 krooni/paar

E A G L E ♦ V I S I O N
Elu on v a a ta m is t  v ä ü r t

www.eagle-vision.ee

TARTU Soola 8 (Emajõe Ärikeskus), 
tel. 7371060 
E-R 9-18, L 9-16 
tartu@eagle-vision. ee

LOENGUD
18. novembril toimub avaliku 
halduse osakonnas Tiigi 78-236 
kursuse «Eesti avalik haldus» 
raames kaks avalikku loengut. 
Kl 12.15-13.45 käsitleb avaliku 
teenistuse teemat Riigikantselei 
avaliku teenistuse osakonna ju
hataja Airi Alakivi. Kl 14.15-15.45 
tutvustab maavalitsuse institut
siooni Pärnu maavanem Toomas 
Kivimägi.

Rahvusvahelise programmi 
«Hiina Vabariigi foorum» raa
mes peab kaks loengut Taiwani 
Chung-Hsingi Ülikooli rahvus
vahelise poliitika prof Cho Hui- 
Wan:
14. novembril kl 16.15 Lossi 3-217 
«Taiwan ja maailm: Hiina Vaba
riigi ja tema välissuhete areng», 
16. novembrilkl 16.15Lossi3-215 
«Taiwan ja Hiina: vaenulikkus, 
konkurents ja täiendamine üle 
Taiwani väina». Loengud toim u
vad inglise keeles PowerPointi 
materjalide toel.

KAITSMISED
17. novembril kl 16.15 kaitseb üli
kooli nõukogu saalis Anto Aasa 
loodusgeograafia erialal doktori
tööd «Muutused fenoloogilistes 
aegridades Eestis ning Kesk- ja 
Ida-Euroopas 1951-1998. Seosed 
õhutemperatuuri ja atmosfääri 
tsirkulatsiooniga». Juhendaja 
v-teadur Rein Ahas. Oponent dr 
Tim Sparks (Centre for Ecology & 
Hydrology, Natural Environment 
Research Council, Monks Wood, 
Cambridgeshire, UK).

21. novembril kl 14.15 kaitseb 
TÜ nõukogu saalis Kadri Simm 
filosoofia osakonna doktori
tööd «Uurimus hüvedejagamise

põhjendamisest». Juhendajad 
prof Margit Sutrop ja dr Tuija 
Takala, Manchesteri Ülikool, Hel
singi Ülikool. Oponent prof Ruth 
Chadwick, Lancasteri Ülikool.

KONTSERT

VANEMUISE KONTSERDI
MAJAS

11. nov kl 19 isadepäeva kontsert 
«Isad ja pojad». Esinevad Olav ja 
Tanel Ehala klaveril ning Pärnu 
linnaorkester. Kaastegev Kiige
laulukuuik, dirigent Erki Pehk. 
Kavas Griegi Klaverikontsert 
a-moll op 16, solist Tanel Ehala. 
Olav Ehala hittide paraad.
Pilet 80 ja 50 kr.

12. nov kl 19 esineb kammerlaval 
festivalil «Fiesta de la guitarra 
‘05» kitarriduo KATONA TWINS -  
Peter Katona ja Zoltän Katona. 
Kavas Rossini/Giuliani, Bach, de 
Falla, Tedesco, Piazzolla.
Pilet 80 ja 50 kr.

17. nov kl 19 esinevad Aleksander 
Rudin (tšello, klaver, dirigent, 
Venemaa) ja Tallinna Kammer
orkester.
Pilet 80 ja 50 kr.

TÜ AULAS
11. nov kl 19 kitarrikontsert -  
Rody van Gemert & Mikko 
Ikäheimo (Soome).

13. nov kl 17 «Fiesta de la 
guitarra 05» pidulik gala.

TÜ AJALOO MUUSEUMIS
14. nov kl 18 H. Elleri muusikakooli 
kontsert «Sügisbarokk». Tasuta.

JAANI KIRIKUS
13. nov kl 15 esineb festivalil «Fiesta 
de la guitarra ‘05» Miguel Rivera (ki
tarr, Hispaania), saadab Luis Carro 
Barquero (kitarr, Hispaania).
Pilet 80 ja 50 kr.

S T I P E N D I U M  « H U P E »

Stipendium «Hüpe» toetab 
vanemliku hoolitsuseta Tartu Ülikooli tudengeid.

2005. a antakse välja üks stipendium (5000 krooni). 
Info: www.sipelgad.ee.

UNIVERSITAS
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Priit Kivisoo

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

Järgmine kontsert 19. detsembril
Jaakko Ryhänen (bass, Soome) ja  tema noored meistrid!

KONTSERDISARJA KOOSTÖÖPARTNERID:

IXrvuOukooi 0'tTÄpiC Q P  m uusil

a  ■ÖažattmängumaÄsu EJButagu

'DJüuušikute Soetugfonb esitleb:

"Qftetetrtte 2lktbeemta"
TARTU ÜLIKOOLI AULAS
16.  noüembrtl 2 0 0 5  ftetl 1 9 .0 0

Sigrid Kuulmann (viiul) 
Marko Martin (klaver)

^aoaš: g. 3- 25taf)m3, g. ‘JBaxman jt.

Piletid müügil 1 tund enne kontserdi algust kohapeal 
(50.-, 25.-, 10.-, perepilet 50.-, koolieelikud tasuta). 

Piletitulu läheb eesti muusikute toetuseks

Tü a a s ta p ä e v a b a ll

2. d e tse m b e r  19.00 V anem uise k o n tse rd im a ja s
õ h tu ju h id  Lllna J a  Tönls Lukas

;

T a r tu ju n lo r  B ig-8and  & so fla  R ub lna , Popsid , u n o  Loop, öed  Tau\ld, vlrre
Pitetid hinnaga 165 .- tude/igif-e m üügil TÜ ÜJlSpffösejIndases (üiikooff 18b) Ja 7 9 5 .-  kSfgfte trefstefe saadavat: 
Vanemuise kassas}a Üctffgls P ffeefm aafJm a niiiügfpanJ<rrde5. Sood asplfetid  h in n a g a  1 5 0 .- /1 8 0 .-  o n  vöfm aJlk 
o sta  HanzGwiet-lsc 74.11 Jam f 30 .11 . K ohapeal m ak sab  piie t250  Jcroo/if. wwvAtyye.ee/baff

£pptaytech
* ^7[QHŠ OANOAn *2 Htctit i IftHSEÜSSI "

balli peasponsor:

Kesklinnas kutsuvad laserrek- 
laam ja plakatid füüsikahoonesse 
teadusnäitustele ja perepäevale.

Sügissemestril jäid paljud tu
dengid õppetoetuseta. Kes on 
süüdi?

http://www.akadeemia.ee
mailto:helen.valdma@ut.ee
mailto:ulle.tensing@ut.ee
http://www.eagle-vision.ee
http://www.sipelgad.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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T Ä N A  L E H E S

Ballijuhtide Liina 
ja Tõnis Lukase 
dialoog
LK 3

Dendrokronoloogia 
konverents Itaalias
LK 2

40 aastat tagasi disku- 
teeriti ülikooli ajalehes 
elektronaruutusmasina  
e elektronarvuti vaste 
«raal» üle («TRÜ» nr 30, 
1965).

U U D I S E D

Innopia ideepanga arendusmeeskonna liikmed (paremalt) Kaspar ja Aigar Koov, Eero-Jaak Vaitmaa ja Jaanus Uri tahavad noortele pakkuda enese
kindlust ja tuge. Aigar Koovi sõnul ei tohiks noor inimene tunda hirmu oma ideede elluviimise ees. a ija  sakova

Emakeele ja  te iste  
keelte konverents

Originaalsed ideed leiavad toetust
Üliõpilastest Innopia meeskond motiveerib noori loovalt ja eneseteadlikult mõtlema

V Õ I S T L U S  « I N N O P I A  2 0 0 5 »

• Osalemiseks sisestada Interneti-ideepanka oma idee.
• Reeglid kodulehel www.innopia.org.
• Loovaimale noorele 10 000 krooni.
• Parimatele abi finantseerimisvõimaluste ja koostööpartne

rite leidmisel.

A ija  S akova

Suures osas TÜ tudengite 
eestvedamisel toimiv idee- 
portaal lnnopia.org kuulutas 
alates 10. novembrist välja 
võistluse innopia 2005.

Võistluse eesmärk on kut
suda nii üliõpilasi kui ka 
kooliõpilasi üles lisama oma 
originaalseid ideid või prob
leemide lahendusi Innopia 
Interneti-keskkonda. Seal on 
teistel ideepanga kasutajatel 
võimalik lisatud ideid hin
nata, kommenteerida või ka 
edasi arendada.

Võitjale 10 000 krooni

Innopia 2005 on võistlus, 
mis on mõeldud põhimõtteli
selt kõigile. Ühe Innopia idee
panga looja ja projektijuhi, 
majandusteaduse magistrandi 
Kaspar Koovi sõnul loeb võist
luse puhul loovus. «Vanus pole 
oluline. Hindamisel osalevad 
kõik Innopia ideepanga avali
kult nähtavad ideed. Praegu
seks on keskkonda kogunenud 
juba üle saja idee eri eluvald
kondadest,» ütles Koov.

Olgugi et võistlus on mõel
dud kõigile Eesti elanikele,

Taim o  S aan
finantsdirektor

Tuleval nädalal on ülikooli 
nõukogus 2006. aasta eel
arve esimene lugemine.

Käimas on aktiivne eelarve 
koostamise protsess. Eelarve 
projektiga on võimalik tutvu
da rahandusosakonna kodu
lehel. Mida on oodata?

ELi tõukefondidest

Ülikooli eelarve ületab 
esmakordselt ühe miljardi 
piiri -  1,08 miljardit krooni. 
Olulised märksõnad järgmise 
aasta eelarve jaoks on ELi 
tõukefondide rahade oodatav 
kasv ja Viljandi kultuuriaka
deemia kajastamine ülikooli 
eelarve osana juba eelarve 
koostamise ajal.

loodavad Innopia loojad 
Koovi sõnul suures osas just 
üliõpilaste ja kooliõpilaste 
originaalsusele ning loovuse
le. «Oleme õpilaste paremaks 
motiveerimiseks välja kuulu
tanud ka konkursi loovaima 
õpetaja tiitlile. Kui Innopia
2005 võistluse võitja auhind 
on vähemalt 10 000 krooni, 
siis õpetaja preemia on 5000 
krooni,» lisas Koov.

Idee hindamisel võetakse 
arvesse idee keskmist hin
net veebikeskkonnas (50%), 
Innopia meeskonna hinnan
gut (30%) ja idee populaar
sust, lehekülje külastatavust, 
kommentaaride arvu, linke 
teistelt ideedelt jms Innopia 
keskkonnas (20%). Võistlus 
kestab 2006. aasta jaanuari 
lõpuni.

Autorluse eristamine

Innopia meeskonnale on 
Koovi sõnul oluline arendada 
ja soodustada noorte inimeste 
mõtlemist -  nii oskust kui ka 
soovi mõelda hullumeelseid 
ideid. «Geniaalsed ideed ja 
lahendused sünnivad esma
pilgul hullumeelsetest mõte
test. Alles kindla ja süstemaa-

Tõukefondide rahadest pla
neerime soetada infrastruk
tuuri arendamise programmi 
egiidi all ligi 60 miljoni krooni 
väärtuses uut teadusaparatuu
ri. Samuti on väga oluline nen
de fondide toel doktorikoolide

tilise tehnika abil jõutakse 
algideest tõsiselt võetava 
(äri) ideeni, mida reaalses 
elus rakendada ja arendada. 
Tahame omalt poolt aidata 
noortel andekatel inimestel 
jõuda ideede teostuseni äri
maailmas,» selgitas Koov. 
Innopia projekti viib läbi SA 
Noored Teaduses ja Ettevõtlu
ses ning rahastab haridus- ja 
teadusministeerium.

Kuidas ideid edasi arenda
da ja paljudest ideedest mõni 
oluline ja tõesti hea leida, 
seda õppisid noored Innopia 
meeskonna korraldatud
loovuseseminaridel oktoobri 
lõpus Tartus, Tallinnas ja 
Pärnus.

Ideepanga ühe olulise 
väärtusena toob Kaspar Koov 
välja veel enda ja teiste ideede 
vahel vahetegemise: «Rõhuta
me seda, et ideed, mis kuskil 
juba kasutusel on, ei ole 
Innopia võistluse jaoks. Küll 
aga võib edasi arendada teiste 
ideid, näidates ära, kus lõppeb 
olemasolev ja algab oma idee. 
Innopia keskkonnas on ka 
võimalik juba sisestatud ideid 
edasi arendada». Koovi sõnul 
loodetakse nii taunida copy-

edendamine ja Narva kolledži 
uue hoone ehitustegevuse käi
vitamine.

Kapitalieelarvest

Nii igavat kapitalieelarvet, 
kus investeeringutena on kajas-

paste-kultuuri ja soodustada 
arusaamist sellest, milline 
on oma mõte ja milline mitte. 
Samas ei tasu aga osalejatel 
karta, et keegi nende idee ära 
varastaks. «Ideede õigused 
jäävad alati idee autorile,» 
selgitas Koov.

Üliõpilaste osalus

Innopia ideepanga välja
töötamisel ja arendamisel 
osalevad mitmed TÜ tuden
gid. Tegijate tuumikusse kuu
luvad peale Kaspar Koovi veel 
Helsingi Ülikooli rahvusva
helise majanduse magistrant 
Eero Elenurm, TÜ kasvatus
teaduste üliõpilane Aigar 
Koov ja proviisoriõppe tudeng 
Eero-Jaak Vaitmaa. Innopia 
Internetilehe on kujundanud 
TÜ arvutigraafik Helen Ilus ja 
programmeerinud informaa- 
tikatudeng Jaanus Uri.

tatud ainult kaks objekti, pole 
ilmsesti varem lugeda tulnud.

Peale Narva kolledži 14 mil
joni on Ujula 4 spordikomp
leksi ehituseks planeeritud 
13,67 miljonit krooni.

Spordihoone ajakohasta- 
misse on käesoleval aastal 
ülikool ise panustanud 3,7 
miljonit krooni projekteeri- 
misse ja kohe on oodata ka 
riigi panust summas 14,5 
miljonit krooni.

Järgmisel aastal alustatakse 
ka keemiahoone ehitamisega. 
Selleks on ülikool juba käes
oleval aastal varunud 36,79 
miljonit krooni ehitusraha. 
Eesti riik toetab projekteeri
mist 8 miljoni krooniga. Nii 
spordi- kui ka keemiahoone 
riigi poolt rahastamine kiideti 
heaks tänavuses riigi lisaeel-

Jaanus Uri tegeleb enda 
sõnul Innopiaga seepärast, 
et Eesti kaasaegne ühiskond 
vajab veebipõhist süsteemi, 
mis vahendaks eri inimeste 
vahel vastastikuselt kasulikke 
ideid. «Ideepanga abil saab 
loodetavasti tõuke inimeste 
leidurivaim, mis selle asemel, 
et refereerida vanu teadmisi, 
loob keskkonna uute ideede 
sünniks. Samuti vanade kom
bineerimiseks ootamatute 
ning heal juhul ka praktiliste 
ideedega, et jõuda teostatava
te lahenduseni,» rääkis Uri.

Ka Helen Ilusa sõnul on 
tudengid teadupärast loova
mat tüüpi noored, kellel palju 
huvitavaid ideid juba olemas. 
«Tuleks ainult kasuks, kui 
neid teistega jagada. Ka kõi
ge absurdsemast ideest võib 
hiljem välja kasvada midagi 
suurt ja geniaalset,» lisas Ilus.

arves ja loodetavasti laekub 
see summa peatselt ülikooli 
pangakontole.

Teaduskondade jaoks on 
kindlasti oluline sõnum, et 
teadus- ja arenduslepingute 
ning välislepingute üldkulude 
katteks mõeldud rahaline osa 
jäetakse täies mahus teadus
kondade käsutusse -  kuni 
käesoleva aastani laekusid 
need üldfondi.

Ülikooli töötajate jaoks on 
kindlasti oluline, et planeeri
tud palgaastmete miinimum- 
kuupalgamäärad tõusevad 
järgmisel aastal ca 10%, 
veebruaris ca 5% ja septemb
ris taas ca 5%.

Loodan siiralt, et ülikooli 
reaalne raha-aasta 2006 
kujuneb pisut paremaks kui 
planeeritud.

Täna lõpeb rahvusvaheline 
eesti keele (võõrkeelena) 
õppetooli korraldatud kon
verents «Emakeel ja teised 
keeled V».

Käsitleti eesti keelt teiste 
keelte kontekstis, eesti keele 
õpetamist võõr- või teise kee
lena ning mõjukeeli ja võõr- 
keelepoliitikat Eestis.

Täna räägitakse konverent
sil veel võõrkeelte strateegiast 
Eestis, eesti keelest Narvas ja 
Eesti üliõpilaste suhtumisest 
eri keeltesse.

Konverentsi kava: www.ut. 
ee/ekv.

Karin Jaanson 
abilinnapeaks
Eilsel Tartu Linnavolikogu 
istungil oli kavas valida linna
pea ja kinnitada linnavalitsus. 
Üheks abilinnapea kandidaa
diks oli TÜ teadusprorektori 
abi Karin Jaanson (pildil).

Jaansoni sõnul kuuluksid 
tema tegevusvaldkonda ette
võtluse ja rahandusosakond.

UT trükkimineku ajaks 
ei olnud uue linnavalitsuse 
koosseis veel teada.

O A fL fJVE-KÜSIT LUS

Milliseid 
ajakirju loed?

Vastajaid: 217 
Uus küsimus:

Kas ballipilet on ostetud? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

•  •

Ülikooli eelarveaasta 2006 ületab miljardi krooni piiri
Ülikooli eelarve tulud miljonites kroonides
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U U D I S E D Aastarõngaste uurijad Itaalias

Rahvusvahelisel dendrokronoloogia konverentsil Itaalias osales üle 200 teadlase, paremalt esimene artikli autor Alar 
Läänelaid. Ekskursioonipäeval käisid teadlased ka piiniametsas (alumisel pildil). e ra k o g u

Mis on dendrokronoloogia?

Ülikool tunnustab
TÜ tänukirja ja aumärgiga 
autasustati 50. sünnipäeval 
bioloogia-geograafiateadus- 
konna botaanika ja ökoloogia 
instituudi vanemteadurit And
res Saagi.

TÜ tänukirja pälvis 75. 
sünnipäeval haldusosakonna 
hooldustalituse aula perenai
ne Marta Pihlamäe.

Tänukirjaga autasustati 
väga hea ja kohusetundliku 
töö eest haldusdirektori büroo 
ohutustalituse autojuhti Eldor 
Müllerit.

Dekaanikandidaat 
on Birute Klaas
Vene ja slaavi filoloogia osa
kond, eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse osakond, kuns
tide osakond ning kirjanduse 
ja rahvaluule osakond esi
tasid filosoofiateaduskonna 
dekaani kandidaadiks eesti 
keele (võõrkeelena) professori 
Birute Klaasi.

Prof Klaas on valitud dekaa
niks 1999. ja 2002. aastal.

Hiljemalt 24. novembril 
peab kandidaat esitama oma 
nõusoleku.

Dekaani valimine toimub 
30. novembril.

Hansapanga 
stipendiumi saajad
Hansapanga stipendiumid 
määrati tänavu viiele TÜ üli
õpilasele.

Need on Oleg Košik (ma
temaatika 3. a), Ragne Piir 
(õigusteaduse 3. a ), Aigar 
Vaigu (füüsika 3. a), Marina 
Panarina (bioloogia 2. a) ja 
Andre Lipand (füüsika 2.a).

Stipendiumid antakse kätte 
1. detsembril kl 13 Hansapan
ga Barclay kontoris.

Narva kolledž kooli
tab juhendajaid
13.-15. novembrini toimus 
Narva kolledžis koos MTÜ 
Eesti Avatud Noortekeskuste 
Ühendusega rakenduskõrgha
riduse õppekavade praktika- 
juhendajate koolitus.

Koolitus on osa rakendus- 
kõrgharidusõppe integreeri
tud nõustamis- ja praktika- 
süsteemi loomisest TÜ Narva 
Kolledžis.

Kulturjsmis võidu
kad TÜ üliõpilased
Tallinnas toimunud Eesti 
meistrivõistlustel kulturismis 
olid edukad TÜ tudengid, kes 
esindasid TÜ Akadeemilist 
Spordiklubi.

Juunioride klassis kuni 72.5 
kg saavutas esikoha kehakul
tuuriteaduskonna 2. a üliõpi
lane Argo Väli (pildil). Teiseks 
tuli kehakultuuriteaduskonna 
1. a tudeng Vootele Parts. 
Samas suurema kehakaaluga 
juunioride klassis (+72,5 kg) 
saavutas Taavi Tuul teise koha.

Meeste klassikalises kultu
rismis võitis esikoha samuti TÜ 
spordiklubi esindaja Imre Vähi.

A la r  L ä ä n e la id
geograafia instituudi lektor

Rahvusvahelise dendro
kronoloogia konverentsi 
«Eurodendro 2005» kor
raldasid Rooma lähistel 
Viterbos 25-aastase Tuscia 
Ülikooli dendrokronoloogid.

Konverentsi avaistung oligi 
pühendatud ülikooli veerand- 
sajandale tähtpäevale.

Pärast Tuscia Ülikooli 
esindajate tervitusi rääkis 
Hamburgi Ülikooli prof Dieter 
Eckstein inimajast ja Franco 
Biondi Nevada Ülikoolist 
keskkonnasignaalidest puu
de aastarõngastes. Michael 
Friedrich Hohenheimi Ülikoo
list tutvustas hilis-glatsiaali ja 
holotseeni puude aastarõngas
te kronoloogiate seisu ja nen
de radiosüsinikdateerimist.

Mida uurivad maailma 
dendrokronoloogid?

Üks köitvamaid ettekan
deid oli jaapanlaselt, kes 
videoklipi abil tutvustas 
kohrutatud aastarõngaste ka
sutamist dendrokronoloogia 
õpetamisel nägemispuudega 
üliõpilastele. Puändiks oli 
«dendromuusika» ehk puude 
aastarõngaste kronoloogia 
helikõrgusteks teisendatud 
salvestise kuulamine.

Ajaloolise ja arheoloogilise 
puidu dendrokronoloogilist 
dateerimist käsitlesid lätlas
te ja leedulaste ettekanded. 
Lätist pärines ka rabaservade 
puistute vanuselise struktuuri 
uuring. Geomorfoloogia ette
kanded käsitlesid järvekalda 
erosiooni Itaalias ja laviinide 
dünaamika toimet Pürenee
des puude aastarõngastele. 
Mitmes ettekandes esitati 
uurimusi temperatuuri ja  sa
demete mõjust kasvukohtade 
ja puuliikide aastarõngaste 
ridadele eri geograafilistes 
piirkondades.

Ühes ettekandes oli võrdle
valt analüüsitud Tšehhimaal 
kasvavate harilike mändide ja 
sinna Põhja-Ameerikast sisse 
toodud invasiivselt käituvate 
valgete mändide juurdekasvu 
seoseid kliimanäitajatega. 
Viimastel aastatel arenenud 
kujutise analüüsi meetodid

romanistika 1. a üliõpilane

Kas teate, et sz/a tähendab 
ungari keeles tere? Aga 
kuidas tervitatakse üksteist 
Norras, Islandil või Hollan
dis? Seda ja palju muudki 
saab teada Euroopa keelte- 
päeval, 24. novembril Lossi 
3 õppehoones.

Ürituse eesmärk on tut
vustada eri maade kultuuri, 
mis peaks aitama paremini 
mõista teiste kultuuriruumide 
elanikke. Euroopa keeltepäev 
rõhutab elukestva keeleõppe 
olulisust. Seetõttu on ka 
programmis kesksel kohal 
keeletunnid, mis annavad 
võimaluse teha esmatutvust 
Euroopa vähem tuntumate 
keeltega.

Sel korral on suurepärane 
võimalus kuulata loenguid 
hollandi, ungari, gruusia, nor
ra ja isegi meie oma väikesest 
võru keelest ning kultuurist. 
Kuid nende keeltega saab tut
vuda ka stendidest koosneval 
keeltelaadal, kus on esindatud 
veel sardiinia, poolaja islandi 
keel. Samuti saab teada, kui-

võimaldavad uurida puidu 
anatoomilisi tunnuseid ja 
nende seoseid mitmesuguste 
välisteguritega. Nüüdki olid 
konverentsil ettekanded tem- 
peratuurisignaalist tamme 
ja kastani varapuidu soonte 
suuruses ja selle võimalikust 
ökofüsioloogilisest tähendu
sest. Puidu moodustumist 
jälgitakse mitme aasta jook
sul rakkude tasemel lausa 
nädalase täpsusega (ettekan
ne mändidest Põhja-Soomes). 
Portugallaste, hispaanlaste ja 
sakslaste ühisettekanne käsit
les raskusi Portugali majan
duslikult tähtsa puuliigi korgi- 
tamme dendrokronoloogilisel 
uurimisel.

Stendiettekannete
teemad

Suurem osa uurimustest pan
di välja stendiettekannetena.

Näidati männi aastarõnga- 
ridade pikki kronoloogiaid 
Šotimaalt, okaspuude- ja tam- 
mekronoloogiaid Austriast. 
Jaapanlased tutvustasid uut, 
lähis-infrapunasel spektroskoo- 
pial põhinevat mittedestruk-

das on omavahel seotud keel 
ja mõtlemine.

Õhtul võib vaadata paari 
võõrkeelset filmi.

Keeltepäev ei ole mõeldud 
ainult tudengitele. Teretulnud 
on igas vanuses huvilised.

Ürituse korraldaja AEGEE- 
Tartu on Euroopa Tudengite 
Keskliidu (AEGEE) allorgani- 
satsioon. AEGEE on üks suuri
maid üliõpilasorganisatsioone 
Euroopas, mille põhieesmärk 
on ühinenud Euroopa idee

tiivset puidu dateerimismeeto- 
dit. Meetod on vajalik eelkõige 
hinnaliste kunstiesemete da
teerimiseks, kuid aparatuur on 
paraku väga kallis.

Nüüd on ka Ungaris uuri
tud maltspuidu aastarõngaste 
arvu tänapäeva tammedel ja 
arheoloogilises tammepuidus. 
Teema on Euroopas aktuaalne, 
sest maltspuidu aastarõngaste 
arvu seaduspärasuste selgita
mine regiooniti aitab täpsus
tada arheoloogilise puidu ja 
kunstiesemete, näiteks maali- 
tahvlite dendrokronoloogilisi 
dateeringuid.

Mitme stendiettekande 
teemaks oli maalihete ja rusu- 
voolude uurimine puiduana- 
toomiliste ja aastarõngaste 
tunnuste abil. Ka minu sten- 
diettekanne puude kasvust 
kaevanduse langatusalal 
Põhja-Eestis piirnes sama te
maatikaga.

Toimus mitu stendiettekan
nete sessiooni, ühe juhatajaks 
oli kutsutud allakirjutanu.

Järgmine dendrokronoloo
gia maailmakonverents tuleb 
tuleval aastal Hiinas.

edendamine ning aidata kaa
sa avatud ja laia silmaringi 
kujundamisele.

AEGEE-Tartu on Euroopa 
keeltepäeva programmist osa 
võtnud alates 2002. aastast.

Euroopa keeltepäeva projek
ti algatas Euroopa komisjon.

Keeltepäeva korraldamist 
toetavad TÜ Üliõpilasesindus 
ja Nordea pank.

Viszontldtdsra! (Kohtumise
ni!, ungari k).

Info: www.ut.ee/aegee.

Alar Läänelaid

Dendrokronoloogia tähendab 
puude (puidu) aastarõngaste 
uurimist, et teha kindlaks 
nende moodustumise aeg 
(dendrokronoloogiline da
teerimine) või saada neis 
salvestunud mitmesugust 
keskkonnain form ats ioon i 
(dendroökoloogia).

Eestis on see veel paraku 
vähe tuntud. Mujal maailmas 
on dendrokronoloogia juba 
ammu tunnustatud teaduslik 
uurimisvaldkond oma metoo
dikate ja rakendustega.

Seda õpetavad professorid 
ülikoolides, töötavad kümned 
dendrolaborid, kaitstakse 
doktoritöid. Mõne aasta eest 
külastas Euroopa üks tuntu
maid dendrokronolooge prof 
Dieter Eckstein Saksa-Eesti 
akadeemilisel nädalal ka Tar
tu Ülikooli.

TÜs õpetatakse dendrokro- 
noloogiat 1999. aastast. Eestis 
on dendrokronoloogilisel

Vastab õppeprorektor prof 
Tõnu Lehtsaar.

Õppe- ja üliõpilasosakon
nas seisavad ees struktuuri
muutused, mis tulenevad 
asjaolust, et osakonda on tul
nud mitmed uurimis- ja aren
dusprojektid. Sisult on need 
projektid õppetegevust toeta
vad ja arendavad, puudutades 
valdkondi, nagu näiteks õppe- 
kavaarendus, VÕTA-projekt, 
karjäärinõustamine, õppekva- 
liteet jt. Tänu projektipõhisele 
finantseerimisele on võimalik 
arendada mitmeid õppepoole 
tegevusvaldkondi. Osakonna 
jaoks tähendab see inimeste 
arvu suurenemist, töötajate 
rollide mitmekesistumist ja 
juhitavuse komplitseerumist. 
On otsustatud, et õppe- ja

meetodil tehtud kindlaks 
mitmekümne ajaloolise hoo
ne puitosa täpsed ehitamis- 
ajad. On uuritud mändide 
radiaaljuurdekasvu seoseid 
kliimanäitajatega. Puitalusele 
maalitud maalide ja puu
skulptuuride dendro-datee- 
rimisel on esimesed edukad 
sammud tehtud ka Eestis. Üli
õpilased uurivad kaevanduse 
langatusalade mõju puude 
kasvule.

üliõpilasosakonda jäävad 
õppetegevuse administra
tiivsed funktsioonid, mis 
tagavad õppetöö korralduse 
toimimise.

Haridusteaduskonna koos
seisu on otsustatud luua 
haridusuuringute keskus, 
kuhu liiguvad õppeosakonna 
vastavad projektid.

Läbirääkimiste teema on 
jätkuvalt see, missuguseks 
kujuneb täienduskoolitust ja 
tsentraalseid teenuseid õppe
jõududele ja üliõpilastele pak
kuva üksuse struktuur. Kuna 
õppe- ja üliõpilasosakonna 
praegune juhataja Aune Valk 
on olnud edukas projektide 
taotleja ja realiseerija, on ots
tarbekas, et ta jätkab projekte 
täitva allüksuse juhtimist.

V Õ R U K E E L N E  A R V U T I T E R M I N O L O O G I A

23. novembril kl 18 on TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskuse jututare külaliseks matemaatik Valdis 
Laan, kes räägib võrukeelsest arvutiterminoloogiast. Kõik 
huvilised on oodatud! Keskus asub Toomemäel vanas ana
toomikumis (Lossi 38).
Info: Mari Mets, tel 737 5422.

Tulekul Euroopa keeltepäev
R iin a  R o as to

E U R O O P A  K E E L T E P Ä E V

24. novembril Lossi 3 õppehoones ja peahoones

12-18 keeltelaat -  hollandi, ungari, sardiinia, poola, gruusia, 
norra, islandi ja võru keel 3. ja 4. korruse fuajees

12-13 gruusia keel (ingl k) ruumis 425
13-14 keel ja mõtlemine ruumis 425
16-17 ungari keel (eesti k) ruumis 425
16-17 norra keel (ingl k) ruumis 327
17-18 võru keel ruumis 425
17-18 hollandi keel (ingl k) ruumis 327

Filmid
18.15-20 ungarikeelne «Kontroll» (inglisekeelsed subtiitrid) 

ph aud 102
20.15-21.50 taanikeelne «Okay» (ingliskeelsed subtiitrid) ph 

aud102

UT K U S I B

Millised struktuurimuudatused toimuvad 
õppe- ja  üliõpilaskonnas? Miks?

http://www.ut.ee/aegee
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Teadmistepõhise 
ühiskonna vastuoludest Tartu Ülikooli ballid 

on olnud erilised
Ballijuhtide Liina ja Tõnis Lukase dialoog

2. detsembril toimuvat ülikooli balli juhivad maailmakir
janduse lektor Liina Lukas ja  Riigikogu liige Tõnis Lukas. 
Ülikooli balli juhtisid nad ka 1990. aastal. e ra k o g u

T A R T U  Ü L K O O L I  A A S T A P Ä E V A B A L L

«PARIMAD AASTAD SINU ELUS»
2. detsembril kl 19 Vanemuise Kontserdimajas

Esinevad: Tartu Junior Big-Band, Sofia Rubina, Popsid, TÜ 
Kultuuriakadeemia jazz-muusikud, «Kaunimate tudengi- 
aastate vennaskond, Villu Veski, Uno Loop, Lembit Saar
salu, Sergei Pedersen, õed Taulid ja Virre.

Info: www.tyye.ee/ball

E nd la  L õ h k iv i
teadusfilosoofia õppetooli 
hoidja, dotsent

24. novembril kell 10 al
gab Lossi 3 aud 112 se
minar «Investigating the 
controversies of knowledge 
society», mille teemaks 
on ülikoolid ja teadmiste 
kommertsialiseerumine.

Tegemist on ühe teadmiste
põhise ühiskonna põhilise vas
tuoluga -  ühelt poolt tahame 
kõik, et ülikoolides antavad 
teadmised ja oskused oleksid 
parimad, võimalikult ulatus
likult ja hästi rakendatavad 
ning et seejuures õpiks üliõpi
lane kriitiliselt mõtlema.

Teiselt poolt toob ülikooli 
teaduse kommertsialiseeru
mine kaasa vajaduse käia tea- 
dustulemustega ümber nagu 
tootega. Tootel on omanik. 
Teadmine kui toode ei ole 
enam kõigi oma ja kõigile va
balt ligipääsetav. Millised on 
sellest tulenevad järeldused 
ülikooliharidusele?

Teadmistepõhise ühiskonna 
vastuolude, nende regionaal
sete erinevuste ja uurimise 
meetodite üle arutlevad prof 
Reijo Miettinen (raamatu 
«National Innovation System:

A ija  S akova

5.-7. novembrini toimus 
Moskvas rahvusvaheline 
tudengite väitlusturniir 
«Moscow Open 2005».

Eesti võistkonna koosseisus 
olid õigusteaduse 1. a üli
õpilane Holger Nõmm ja 4. a 
tudeng Agnes Zaure. Eesti 
võistkond jõudis finaali ning 
sai üldarvestuses neljanda 
koha. Holger Nõmm pälvis in- 
dividuaalarvestuses teise koha.

«Moscow Open» on Zaure 
ja Nõmme sõnul lahtine väit
lusturniir, kus tudengid kogu 
maailmast saavad demonst
reerida oma väitlemisoskust 
Briti parlamentaarses formaa
dis. Turniiri korraldas Moskva 
Rahvusvaheliste Suhete Riik
lik Instituut.

Holger Nõmme sõnul väi
deldi väga erinevate teemade 
üle. «Alguses olid teemadeks

E T T E K A N D E D

Reijo Miettinen -  «Innovation 
policy, the third mission 
of university and the 
commercialization of 
university research 
results».

Juha Tuunainen - «Com- 
bining academic work 
and business activity
- squaring the circle?»

Marek Tiits -  «The Wealth of 
the Nation: Made in Estonia»

Rene Tõnnisson -  «Regional 
Innovation Systems - the 
Estonian case»

Endla Lõhkivi -  «How can 
philosophy of Science 
contribute to the 
innovation studies?»

Seminar toimub inglise 
keeles.

Osalema ja arutlema on 
oodatud kõik huvilised!

Info: www.fl.ut.ee/flfi

Scientific Concept or Political 
Rhetoric», 2002 autor) ja dr 
Juha Tuunainen Helsingi Üli
koolist ning Marek Tiits Balti 
Õpingute Instituudist, Rene 
Tõnnisson Tartu Teaduspar
gist ja Endla Lõhkivi TÜ tea
dusfilosoofia õppetoolist.

inimõiguste komisjoni refor
mimise vajadus, kirurgide 
kriminaalvastutusele võtmine 
operatsioonil esinevate vigade 
eest, tuumarelvade kahjutus
tamise leppe reformimine ja 
vangide hääleõiguse vajadus. 
Poolfinaalis oli teemaks, 
kuidas boikoteerida mitme- 
rahvuseliste kompaniide too
dangut, mis on valmistatud 
lapstööjõudu kasutades, ja 
finaalis ÜROle alalise armee 
loomise vajadus,» kommen
teeris Nõmm.

Zaure sõnul õpivad väitlu
ses osalevad tudengid polii
tilise maailma üle kriitiliselt 
mõtlema ja loovalt lahendama 
ka igapäevaelus esilekerkivaid 
probleeme. «Nad omanda
vad oskusi, mis on vajalikud 
aktiivseks osalemiseks argu
mentide põhjal kaalutletud 
demokraatia loomisel,» lisas 
Zaure.

Liina: Kui Universitas 
Tartuensise peatoimetaja ja 
balli korraldajad palusid meil 
meenutada ülikooli balli 15 
aastat tagasi, tuli mulle kõi
gepealt meelde see keeruline 
salatee Vanemuise kahe saali 
vahel, mis meil balli pere- 
mehe-perenaisena tuli ära 
õppida, et jõuda üheaegselt 
olla vähemalt kahes kohas 
korraga. Suhtusime oma ame
tisse tõsiselt ja püüdsime olla 
mitte lihtsalt konferansjeed, 
vaid võtta vastu oma külalisi 
ning luua meeleolu. Kui palju 
Sinul sellest aastatetagusest 
peost meelde on jäänud?

Tõnis: Et see oli üliõpilaskon
nal esimene nii suur ball 
Vanemuises. Esimene ball 
oli korraldatud aasta varem 
praeguses Kaitseväe Ühen
datud Õppeasutuste, endises 
Kaitseliidu ja vahepealses 
EPA majas. Seekord oli kinni 
pandud kogu maja -  nii teat- 
ri- kui ka kontserdisaal kõigi 
ligipääsetavate kõrvalruumi
dega. Algul oli mure, et kas 
osalejaid tuleb ikka piisavalt, 
kuid mõlemad maja-pooled 
said rahvast täis ning ka 
programmi jätkus mõlemasse 
saali.

Kõiki etteasteid ei mäletagi, 
kuid üliõpilased ise kand
sid kavas olnud etteastetest 
tunduvalt suurema osa kui 
praegu.

Vähemalt teatrisaali ette
asted olid korporatsioonide ja 
võimalik et ka seltside poolt. 
Seal oli nii laulu- kui tantsu
numbreid. Igal juhul astusid 
üles korp! Amicitia, korp! 
Filiae Patriae ja EÜS. Balli
saalis mängis tantsuks Eesti 
Raadio Big Band. Meeles on 
balliüllatus -  kõigile balli- 
külalistele pakuti topsitäis 
härra Rooma eskimot.

Liina: Üliõpilasorganisatsioo
nide roll tollases Tartus oli 
ehk tugevamgi kui praegu, 
ehkki ka siis ei moodustanud 
organiseerunud üliõpilased 
kuigi suurt protsenti tudeng
konnast. Kuid nad tõid üli
kooli ja linnapilti tervikuna 
uue stiili ja mentaliteedi. See 
vastandus EÜE seltsimehe
likule boheemlusele ja otsis 
eeskuju vanaemade kaotatud 
ajast.

See on loogiline, sest 
ü l i õ p i l a s o rg a n i s a t s io o n id  
olidki vanaemade-vanaisade 
traditsioon ning järjepide
vuse sümbolina võib näha 
korporatsioonides viljeldud 
akadeemiliste vanemate ins
titutsiooni, mis sidus otseselt 
üle-eelmise põlvkonna meie 
omaga.

See tähendab, et igaühel 
olid peale lihaste vanemate 
ka akadeemiline ema ja isa. 
Nii kandsid üliõpilasorgani
satsioonid sama järjepidevuse 
ideed, mis oli taasloodud Eesti 
riigi aluseks.

See uus stiil andis tooni ka 
ülikooli ballil. Ma ei tea, kust 
ilmusid välja kõik need frakid 
ja õhtukleidid -  minu oma sai 
igatahes pruudikleidist ümber 
õmmeldud, aga mäletan, et 
olin lausa üllatunud, kui hästi 
need tol õhtul välja kanti. Ja 
neid kantakse välja tänini, 
sest ka hilisemad ülikooli 
ballid on sellest stiilist kinni 
pidanud.

Tõnis: Mingi uhke algus see 
vabariigi taastamisele muidu
gi oli, sest mäletan, et ka ava
kõne pidanud ülikooli tollane 
rektor Jüri Kärner ütles, et kui 
meie lapsed oskavad nii pidut
seda, siis ei ole ju kõik sugugi 
kadunud.

Liina: Umbes samal ajal oli 
mul võimalus käia Helsingi 
Ülikooli ühe osakonna üli
õpilaste ballil. Mäletan oma 
võõrastustunnet, kui tualett
ruumi sisenedes kohtasin 
pikkades tualettides põrandal 
maas istuvaid ja Lapin Kuita 
plekkpurgist rüüpavaid nais- 
üliõpilasi. Tartu Ülikooli stiil 
oli teine.

Tõnis: Üliõpilasorganisat
sioonide ühistöö liitis kõiki 
korraldajaid ja oli kindlasti 
üliõpilaskonnale oluliseks 
märgiks, et koostöös on 
võimalik korda saata suuri 
asju. Korraldajate hulgas oli 
kindlasti mitmeid praeguseks 
tuntud isikuid. Aktiivselt osa
lesid balli ettevalmistamisel 
Lea Morgen Amicitiast, Aare 
Abroi Rotaliast, Meelis Pärtel 
Ugalast ja sakalanused And
res Rekker, Toomas Marandi 
ja Andres Männart.
Neist tooksin eriti esile 
Andres Rekkeri suurt tööd.

Meeles on, et pärast balli ko
gunesid korraldajad veel ühte 
teatri harjutusruumi kokku
võtteid tegema. Muide, enne
oli minu mäletamist mööda 
olnud huvilistele ka ühiseid 
tantsuharjutusi, et asi ikka 
hoogsamini sujuks. Vist juba 
sel korral läks osa üliõpilasi 
ka edasi pidutsema. Edaspidi 
kujunenud traditsiooni järgi 
toimub peo jätk Ugalas. Algul 
püüti ülikooli aastapäevaballi 
korraldada ikka õigel päeval -  
1. detsembril. Alles hilisemal 
ajal on tal lastud libiseda ka 
mõnele muule kuupäevale.

Liina: Aga ballitraditsioon 
elab siiamaani. Ja päris huvi
tav on juhtida balli 15 aastat 
hiljem.

Tõnis: Jah, hiljem on ha
kanud kõik maakonnad ja 
linnad kuni töökollektiivideni 
välja oma balle ja ballikesi 
korraldama. Stiililt on need 
olnud muidugi erinevad. 
Programmides kohtab iga
sugust tingel-tangelit, isegi 
tuleneelajaid. Aga Tartu Üli
kooli ballid on teiste hulgas 
siiski erilise vaimsusega, kui
gi ka siin on mitmesuguseid 
muusikalisi kavu ja mitte alati 
viimseni väljapeetud sümfoo
niaorkestrite esitus.

U U D I S E D

Rakendusuuringute 
rahastam isest
TÜ Tehnoloogiainstituut 
korraldab Tartu SPINNO 2 
projekti raames kaks seminari 
rakendusuuringutele rahasta
misvõimaluste leidmisest.

21. novembril kell 16.15 
algab seminar matemaatika- 
informaatikateaduskonna ja 
23. novembril kell 11 mere
instituudi liikmeskonnale.

Käsitletakse ka teadus
tulemuste kaitse ja kasutamise 
küsimusi. Seminari eesmärk 
on tutvustada võimalusi ning 
tugiteenuseid uute rakendus
uuringute käivitamiseks, samu
ti autoriõigusega seonduvaid 
küsimusi ning nende lahenda
mise korraldust ülikoolis.

Info ja registreerimi
ne Ulvi Tiirik, 737 4800, 
ulvi.tiirik@ut.ee.

Seminar raku  
surma seostest
21. novembril kl 12 algab 
Biomeedikumi aud 1006 mo
lekulaarse ja kliinilise medit
siini keskuse seminar.

Ferrara Ülikooli prof 
Rosario Rizzuto peab ette
kande «Calcium signalling, 
mitochondria and cell death».

Farmakoloogia instituudi 
vanemteaduri Allen Kaasiku 
sõnul on prof Rizzuto kalt
siumi, mitokondrite ja raku 
surma vaheliste seoste üks 
tunnustatumaid uurijaid ning 
avaldanud üle kümne selle
teemalise artikli ajakirjades 
Cell, Science ja Naturede.

Seminari eesmärk on anda 
pilt raku surma sellest vald
konnast ilma liigsesse spetsii
fikasse minemata.

AIESEC korraldab  
välispraktikat
23. novembriks tuleb välis- 
praktikast huvitatutel täita 
online-avaldus ja esitada 
AIESECile muud vajalikud 
dokumendid.

Kandideerida saavad kõik 
lõpukursustel ja magistran
tuuris õppivad tudengid, sa
muti äsja ülikooli lõpetanud.

AIESECpakubpraktikavahe- 
tuse juhi Kadi Niggulise sõnul 
nelja liiki praktikat. Need on 
majandus, tehnilised erialad 
(IT ja insenerid), haridus ja 
sotsiaaltöö.

Info: www.aiesec.ee.

Tartu Ülikooli 
Raamatupoe oksjon
Homme kell 11.15 algab pea
hoone aud 139 raamatupoe 
üheksas raamatuoksjon.

Oksjoni teemad on Eesti 
pöördeaegade trükis, Eesti ja 
naabermaade raamat ning Eesti 
vanem ja/või haruldane raamat.

Kokku tuleb 9. raamatuoks
jonil enampakkumisele 930 
trükist alghinnaga 5 kroonist 
6000 kroonini. Enampak
kumisele tulevate trükistega 
võib tutvuda oksjonikataloo- 
gi vahendusel, valiknäitusel 
raamatupoe fuajees või tund 
enne oksjoni algust kohapeal.

Eesti suurim prilli- ja kontaktläätsevalik

Ühekuulised kontaktläätsed alates 140 krooni/paar

E A 6 L E  •  V I S I O N
Elu on v a a ta m is t  v ä ä r t

www.eagle-vision.ee

TARTU Sooia 8 (Emajõe Ärikeskus), 
tel. 7371060 
E-R 9-18, L 9-16 
iartu@eagle-vision.ee

Õigusteaduse tudengid 
olid Moskvas edukad

Õigusteaduse üliõpilased Holger Nõmm ja Agnes Zaure arut
levad väitluse rolli üle demokraatlikus ühiskonnas, a ija  s a k o v a

http://www.tyye.ee/ball
http://www.fl.ut.ee/flfi
mailto:ulvi.tiirik@ut.ee
http://www.aiesec.ee
http://www.eagle-vision.ee
mailto:iartu@eagle-vision.ee
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Marta Pihlamäe 75
Aula on üks ülikooli sümbo
leid. Selle kaunis klassitsistlik 
interjöör tõuseb eriti esile oma 
puhtusest säravas ümbruses, 
kus tooliread üht- või teisipidi 
ikka täpselt reas.

Kogu aulal hoiab juba 
aastaid teraselt silma peal 
selle perenaine Marta. Tema 
tähelepanelik pilk jälgib, et 
ülikooli auväärseimasse pai
ka keegi jopes ei siseneks, 
et aulas esinevail muusikuil 
kõik vajalik käepärast oleks. 
«Tule õhtul kontserdile, täna 
esinevad...,» kutsub Marta 
peahoone inimesi. Kas ongi 
üldse kultuuriüritust, millele 
ta ise tulemata jätab. Värskes 
soengus ja sirge seljaga seisab 
väärikas Marta aula uksel. 
Just väärikus ja pühendumus 
on see, mille Marta lisab aula
le omalt poolt.

Aula perenaisena on Marta

oma tähelepanuväärse tragi- 
duse ja naiseliku hoolivusega 
olnud nagu peahoone hea 
haldjas.

Jätkuvat terast silma, 
järjekindlust ja pühendumist 
soovivad Martale peahoone 
inimesed, kes päevast päeva 
tema ümber on!

Andres Saag 50
21. novembril täitub pool sa
jandit botaanika ja ökoloogia 
instituudi vanemteaduril And
res Saagil.

Andres Saag, sünnilt ja 
hingelt veendunud tartlane, 
lõpetas ülikooli ökoloogina 
1979, 1998 omandas filosoo
fiadoktori kraadi botaanika ja 
mükoloogia erialal.

Töötanud lühiajaliselt ka 
Eesti Metsainstituudis, on 
Andres Saagi viimased 25 
aastat olnud seotud Tartu Üli
kooli botaanika ja ökoloogia 
instituudiga, kus ta esmalt 
täitis vaneminseneri, noorem
teaduri ja teaduri ning praegu 
vanemteaduri kohuseid.

Juubilari erialased huvid 
on keskendunud samblike 
süstemaatika ja fülogeneesi 
uurimisele, kuid laiemalt 
on ta hinnatud asjatundja ja 
nõuandja fotograafia, mikro
skoopia ning arvutiasjanduse 
vallas.

Õigupoolest on kolleegidel 
raske leida tehnilist problee
mi, mille puhul Andres Saag 
ei suudaks välja pakkuda 
ühteaegu nii praktilist kui 
elegantset lahendust.

Andres Saagi töiseid saa
vutusi võib loetleda mitmel 
tasandil -  mitmekümne tea- 
dusartikli autor, kaasautor 
ja -toimetaja hiljuti ilmunud 
monograafia «Eesti pisisamb- 
likud», võrratute samblikupil- 
tide autor «Väikeses sammal
de ja  samblike raamatus».

Möödunud suvel Tartus 
toimunud rahvusvahelise 
lihhenoloogia assotsiatsiooni 
sümpoosioni töö laabus tõrge
teta suures osas just tänu 
Andres Saagi korralduslikule 
panusele.

Mainitud üritus oli, muide, 
üks suurema osavõtjate arvu
ga teaduslikke konverentse 
Tartus.

Kui üliõpilased ja kaugemad 
kaastöötajad täheldavad And
res Saagiga suheldes esmalt 
tema loomulikku tagasihoid
likkust, aga ka järjekindlust, 
siis lähemad sõbrad-tuttavad 
oskavad hinnata tema eru- 
deeritust, vaimukust ja sõbra
likkust.

Soovime õnne ja jätkuvat 
meelekindlust oma veendu
muste elluviimisel!

Kolleegid botaanika ja 
ökoloogia instituudist

Õ N N I T L E M E

75

Marta Pihlamäe, aula teenija -
20. november

65

Valeri Vassiltšenko, dotsent -  
22. november

60

Mare Kangur, tehnik -  23. 
november

50

Andres Saag, vanemteadur -
21. november

40

Aivo Aabloo, dotsent -  24. 
november

35

Svetlana Vögel, peaspetsialist- 
ekspert -  18. november 
Katrin Tambet, VK õppetalitu
se juhataja -  19. november

30

Kaili Kaseorg, projektijuht -  
20. november

25

Piret Pumm, spetsialist -  22. 
november

UNIVERSITAS
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht

Euroopa Kolledž kooli
tab Ukraina töötajaid
S iir i M a im e ts
Euroopa kolledži rahvus
vaheliste koolitusprogrammide 
spetsialist

14.-19. novembrini viibib TÜ 
Euroopa Kolledži kutsel Ees
tis Ukraina Tšernigivi oblasti 
kohalike omavalitsustöötaja- 
te 8-liikmeline delegatsioon.

Külalised osalevad Eesti 
kohalike omavalitsuste eu
rointegratsiooni kogemust 
tutvustavas koolitusprojektis, 
mille läbiviija on Euroopa kol
ledž ja rahastaja Avatud Eesti 
Fondi Ida-Ida programm.

TÜ õppejõud ja eri vald

kondade eksperdid Tartu 
Linnavalitsusest, Tartu Tea
duspargist ja Jaan Tõnissoni 
Instituudist tutvustavad Eesti 
kogemusi seoses ELi läbi
rääkimistega, Eesti kodaniku
ühiskonna arengut, kohalike 
omavalitsuste süsteemi jm.

«Koolituse eesmärk on ai
data kaasa demokraatlike ja 
euroopalike väärtuste aren
damisele Ukrainas rohujuure 
tasandil. Samuti soovime 
tihendada Eesti ja Ukraina 
omavalitsuste vahelist koos
tööd,» ütles Euroopa kolledži 
teadur, koolitusprojekti juht 
Heiko Pääbo.
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Valminud on 
ülikooli jõulukaart
L iin a  J ü rg e n
avalikkussuhete peaspetsialist

Täna on viimane päev tellida 
TÜ jõulukaarti.

Kaart on soliidne ja esin
duslik ning sellel on kujutatud 
ülikooli lumist peahoonet.

Kaardi teeb eriliseks suur 
formaat ning asjaolu, et katus 
on kaardist reljeefselt välja 
lõigatud. Kuna kaart on suu
rem (29xl3cm) kui tavaliselt, 
siis saab sellega kaasa ka TÜ 
erikujundusega jõuluümbriku. 
Kaardi siseküljel on õnnitlus
tekstid eesti, inglise, saksa 
ja vene keeles. Jõulukaardi 
kujundas multimeedia talituse 
arvutigraafik Martin Nurm.

Kaart koos eriümbrikuga

maksab vähem kui eelmisel 
aastal, hind on 13 krooni. 
Tellimusi võtab vastu admi- 
nistratsioonidirektori vastu
tav sekretär Mai Kukumägi 
(mai.kukumagi@ut.ee) .

Tellimiskirja märkida tellija 
struktuuriüksuse nimi, aadress 
ning soovitud kaartide arv. 
Tellimiskirja käsitietakse garan
tiikirjana tellimuse täitmiseks.

Kaardid valmivad detsemb
ri algul ning need saadetakse 
teile koos arvega siseposti 
kaudu. Tartust kaugemad 
tellijad saavad oma kaardid 
kätte TÜ postikantseleist.

Kaardi ja ümbriku näidis: 
www.ut.ee/129588 

Info: Liina Jürgen, tel 737 
5509, liina.jurgen@ut.ee

S P O R T

Võrkpallinaiskond
TÜ/Eedeni naiskond on naiste 
meistriliigas NIVEA 2005/ 
2006 teisel kohal.

Eelmisel hooajal oldi lõpp
kokkuvõttes III kohal. Sel 
aastal on mängida veel viis, 
hooaja lõpuni 11 mängu.

Parimad tennises
13. novembril selgusid TÜ uue 
võistlustesarja meistrivõistlus
tel meistrid tennises. Meeste- 
arvestuses võitsid õppejõud 20 
punktiga. Teisele kohale jäid 
sotsiaalteaduskonna tudengid 
ning kolmandaks matemaati- 
ka-informaatikateaduskond.

Naistest olid parimad ke
hakultuuriteaduskonna 3. a 
tudengid 20 punktiga, teist 
ja kolmandat kohta jagasid 
arsti- ja sotsiaalteaduskond. 
Üldkokkuvõttes võitis sot
siaalteaduskond.

Uuenenud jõusaal
TÜ Akadeemiline Spordiklubi 
avas Staadioni 21 uue sisus
tusega jõusaali. Trenažöörid 
on linna ühed moodsaimad, 
hinnaklass soodne.

Treenima on oodatud kõik 
huvilised, soodustused kehti
vad TÜ liikmeskonnale.

Avatud E-R kl 12-16 ja 
19-22.

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

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond kuulutab Tartu Ülikoo
li üliõpilastele välja esseekonkursi tähtajaga 19. detsember. 

Teema on

«Uued tehnoloogiad kultuuri loomisel 
ja tarbimisel aastal 2011».

Essee maksimaalne pikkus on 5 A4 lehekülge, parimaid 
esseid kasutatakse Tartu Euroopa kultuuripealinnaks kan
dideerimise taotluses. Trükitud esseed tuua linnavalitsuse 
kultuuriosakonda, Raekoja plats 12 II korrus, 51004 Tartu 
või saata aadressile ko@raad.tartu.ee.
Esseed varustada märgusõnaga «kultuuripealinn» ja lisada 
autori kontaktandmed.
Kolm parimat esseed saavad rahalise preemia (I koht 4000, 
II koht 3000 ja III koht 2000 krooni). Võitjaid teavitatakse 
tulemustest hiljemalt 5. jaanuaril 2006.

Info: Tartu LV kultuuriosakond, Katriin Fisch-Uibopuu, tel 
736 1351, katriin.fisch@raad.tartu.ee.

KAITSMISED
23. novembril kl 15 kaitseb A. 
Linkbergi nim aud meditsiini
doktori kraadi dr Tiia Tamme 
teemal «Odontogeensete kas
vajate epidemioloogia Eestis. 
Ameloblastoomi patogenees ja 
kliinilised iseärasused». Juhen
daja emeriitprof Edvitar Leibur. 
Oponent emeriitprof Risto 
Kotilainen, Kuopio Ülikool.

28. novembril kl 11 kaitseb ph 
228 Sven Karja kirjanduse ja 
rahvaluule osakonna magistri
tööd «Monolavastused eesti 
teatris 1973-2005» magistri
kraadi taotlemiseks teatriteadu
se alal. Juhendaja prof Luule 
Epner. Oponent Liina Jääts, MA 
(teatriteadus), EMA Kõrgema 
Lavakunstikooli juh abi.

KURSUSED
«Interaktiivne loeng», 29. no
vembril kl 16.15-18.30 Ülikooli 
17-116. Jätkub 6. detsembril kl 
16.15. Lossi 3-112.
Sihtgrupp: kõrgkoolis õpetamist 
alustavatele õppejõududele ning 
kõigile neile, kes soovivad oma 
senist loengulist tegevust täien
dada uute mõtete ja võtetega. 
Eesmärk: kursuse lõppedes 
tunnevad osalejad loengu tõhus
tamise võtteid, loengu struktu- 
reerimise võimalusi, õppemater
jali visualiseerimise võimalusi. 
Sisu: koolitusel käsitletakse 
erinevaid viise, kuidas muuta 
loeng mitmekesisemaks, sh 
lindistuste, videote, näitva- 
hendite, jaotusmaterjalide jms 
kasutamine. Esitletakse ka näi
teid ülesannetest, mis aitavad 
kindlustada loengus õppijate 
kaasamõtlemist ning osalemist 
õppeprotsessis.
Läbiviija: Piret Kärtner.
Maht: 0,5 AP (201, millest 101 au- 
ditoorset ja 101 iseseisvat tööd). 
Registreerumine ja info: www. 
ut.ee/kursus, haridusteadus- 
kond, täiskasvanuhariduse 
keskus, Salme 1a, Tartu. E-post: 
tiina.muska@ut.ee. Kursust toe
tab Euroopa Liit.

LOENGUD
Loengusari «Contemporary 
history of Finland», lektor Anssi 
Halmesvirta (Jyväskylä Ülikooli 
üldajaloo prof). Kursus käsitleb II 
maailmasõja järgseid sündmusi. 
Läbiv teema on «soometumine». 
Ühe ainepunkti võib saada kir
jutades soome keele lektorile 
(Janne Saarikivi, läänemeresoo
me keelte õppetool) loengute 
põhjal essee.
Loengud toimuvad ph aud 234: 
21. nov kl 16.15, 22. nov kl 18.15, 
23. nov kl 18.15, 24. nov kl 18.15, 
25. nov kl 14.15. Loengud on ing
lise keeles. Loengusari toimub 
Erasmuse koostöövõrgustiku 
ERASMUS ICP-96-D-3032/09 
raames.

Info: Tõnu Seilenthal (Erasmuse 
koordinaator), 737 5222, 
tonu.seilenthal@ut.ee ja
Janne Saarikivi, 737 5349, 
janne.saarikivi@ut.ee

21. novembril kl 12.15-13 toimub 
Paabelis r 103 Reet Liimetsa
venia legendi «Minaidentsus ja 
võõrkeelte õppimine».

21. novembril kl 16.15-17 toimub 
Paabelis r 115 Kristi Viidingu
venia legendi «Ladinakeelne 
reisimetoodiline kirjandus 17. 
sajandi Eestis».

23. novembril kell 16.15 on ÕESi 
koosolekul Lossi 3-406 kaks et
tekannet: Martti Veidi «Teedest 
ja kommunikatsioonist Lõuna- 
Eestis muinasaja lõpul ja kesk
ajal» ning Arvo Järvet «Pärnu-Vil- 
jandi-Tartu veetee kaasaegsed 
tingimused».

25. novembril kl 12.15 toimub ava
liku halduse osakonnas Tiigi 78- 
236 kursuse «Eesti avalik haldus» 
raames Riigikontrolli vanemaudii- 
tori Juhani Lemmiku loeng «Riigi
eelarve ja tulemusjuhtimine».

INFOPAEV
23. novembril kl 12-14 toimub 
TÜ Raamatukogu ruumis 202 
Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU, 
Budapest, Ungari) õppimis- ja 
s t i p e n d i u m i p r o g r a m m i d e ,  
suvekoolide ja õppejõududele- 
teaduritele mõeldud program
mide tutvustus. Esineb Zaneta 
Savickiene, CEU esindaja Balti 
riikides. Osalemine tasuta.

23. novembril kl 16-19 toimub 
TÜ Raamatukogu ruumis 202 
töötuba «Bakalaureuseõppe 
finantseerimise USAs. Tark valik, 
õiged strateegiad, edu sala
dused». Tegemist on praktilise 
koolitusega ülikoolide valimi
sest, edukast konkureerimisest, 
USA ülikoolidega suhtlemisest, 
stipendiumide taotlemisest 
jpm. Infopäeva viib läbi Mihaela 
Arsene Rumeenia Fulbrighti 
keskusest. NB! Koolitus on 
inglise keeles. Hind 100 krooni, 
tasumine enne algust kohapeal. 
Kohtade arv 30. Nõutud eelnev 
registreerimine tel. 742 7243 või 
merli.tamtik@ut.ee.

24. novembril kl 16-19 TÜ Raa
matukogu ruumis 202 töötuba 
«USA ülikoolide sisseastumises- 
seede saladused». Praktiline töö
tuba kirjutamise strateegiatest, 
nõuanded ja näited. Töötoa läbi
viija on Jason Finn (USA). NB! 
Koolitus on inglise keeles. Hind 
100 krooni, tasumine enne algust 
kohapeal. Kohtade arv 30. Nõu
tud eelnev registreerimine tel. 
742 7243 või merli.tamtik@ut.ee.

KONTSERT

TU AULAS
20. nov kl 16 kammerkoori 
Camerata Universitatis 15. aas
tapäeva kontsert.

Ta rtu  Ülikooli aastap ä eva b a ll i mm j

2. d e t s e m b e r  19.00 Vanem uise kontserdim ajas

Õhtujuhid: Liina ja Tõnis Lukas 
Esinevad: Tartu Junior B ig-Band  £> Sofia Rubina, 

Popsid, Uno Loop, õed Taulid, Virre

Piletid 165.- tudengile  m üüg il TÜ üliõpilasesinduses 
(Ülikooli 18b) ja  195.- kõig ile teistele Vanemuise kassas 

ja  Pile t imaa ilma müügipunktides. Sooduspiletid h innaga  
150.-/180.- Hanza.net-is t  14.11 kuni 30.11. 

Kohapeal 250 krooni, www.tyye.ee/ball

ball i  peasponsor:  p̂toytech
C3&(

heade mõtete finn
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Armas ülikoolipere!
Tartu Ülikooli arengu aluseks on konkurents, kompetentsus ja kvaliteet

Rektor prof Jaak Aaviksoo jätkuvaid koostöövõimalusi arutamas Helsingi Ülikooli rektori 
prof Ilkka Niiniluotoga (paremal). Prof Niiniluoto pidas mais aulaloengu ja ettekande esi
mesel Eesti filosoofia aastakonverentsil. ove  m a id la

Läheneb 1. detsember. Sel 
aastal tähistab Tartu Ülikool 
1. detsembril eesti ülikooli 
86. aastapäeva. Ülikooli 
asutamisest möödus 373 ja 
taasasutamisest 203 aastat -  
see on pikk ajalugu, millest 
möödunud aasta moodus
tab vaid killukese.

Kuhu oleme siis aasta jook
sul jõudnud? Usun, et oleme 
harjunud mõtlema endast kui 
Euroopa Liidu liikmesriigist 
ja Tartu Ülikoolist kui ühest 
Euroopa ligi 4000 kõrgemast 
õppeasutusest. 1999. aastal 
kavandatud Bologna protses
sis osaledes oleme tasapisi 
kujunemas osaks Euroopa 
ühtsest kõrgharidusruumist.

Järjekindel areng

Arvame, et võime oma 
akadeemilisele mineviku
le tuginedes tunda ennast 
kindlalt. Samas oleme selles 
ühenduses üks vaesemaid rii
ke. See esitab meile tõsiseid 
väljakutseid, et pista rinda 
teiste Euroopa ülikoolidega ja 
olla nende hulgas konkurent
sivõimeline. Meie tugevuseks 
ei ole mitte ainult meie endi 
akadeemilised saavutused, 
vaid ka tõsiasi, et Eesti, vaa
tamata oma nõrgale lähte
positsioonile, on Euroopas 
üks kiiremini arenevaid riike. 
Ka ülikool on jõudsasti are
nenud, suurendades viimase 
aasta jooksul peaaegu kõiki 
oma põhilisi tegevusnäitajaid 
üle 10%. Ometi ei leia me 
Tartu Ülikooli ei poolenisti 
kurikuulsast Hiina 500 maa
ilma juhtiva ülikooli edetabe
list ega ka inglaste reastatud 
200 maailma parima ülikooli 
hulgast. Võiks küsida: miks?

Usun ise, et objektiivsete 
näitajate poolest peaks Tartu 
Ülikool olema nendes tabe
lites esindatud ja kui hinda-

misprotseduurid kindlama 
metoodilise aluse saavad, 
siis tõenäoliselt Tartu Ülikool 
sinna ka jõuab. Meie eesmärk 
ei pea aga olema mitte ede
tabelid, vaid pidev ja järje
kindel areng ning rahulolu 
saavutatuga.

Arengu alused

Mis võiks olla meie arengu 
aluseks? Võtaksin selle kokku 
kolme sõnasse -  konkurents, 
kompetentsus ja kvaliteet. On 
tõsi, et eelseisev kümnend

on kogu maailmas kõrg- 
haridussüsteemide tõsise 
ümberkorraldamise ajajärk. 
Objektiivsetel põhjustel jääb 
maailma juhtivate teadusüli- 
koolide hulka kuulumine Tar
tu Ülikoolile lähikümnenditel 
ilmsesti kättesaamatuks.

Edasi -  regionaalsed üli
koolid, mille õppe- ja teadus
töö ulatub üle rahvusriigi 
piiride ning mis on tuntud ja 
tunnustatud oma regioonis ja 
maailmajaos. Ning lõpuks -  
kohalikud ülikoolid.

Tartu Ülikool peaks omalt 
poolt kindlasti tegema kõik, 
et me ei maanduks kohalike 
ülikoolide hulgas, vaid suu
daksime jätkuvalt püüelda 
Põhja-Euroopas ja miks mitte 
ka kogu Euroopas hinnatud 
regionaalse teaduskeskuse 
staatuse poole. Kõige kurvem 
nende püüdluste juures on 
aga tõsiasi, et Eesti riik ega 
avalikkus pole taibanud sel
le väljakutse olulisust kogu 
Eesti jaoks ja püüab jätkuvalt 
taandada ülikoolipoliitikat

kohaliku 50 kõrgkooli oma
vahelisele konkurentsile. 
Midagi lühinägelikumat on 
raske ette kujutada.

Kvaliteet

Teiseks märksõnaks on 
kompetentsus ehk asjatund
likkus.

Asjatundlikkust ei oota me 
mitte ainult professoritelt ja 
teistelt akadeemilise pere 
liikmetelt, vaid kõikidelt üli
kooli töötajatelt. Eeldame, et 
ülikooli spetsialistid on oma 
ala asjatundjad ülikooli, Eesti 
ja ka kogu maailma konteks
tis. Tahaks väga loota, et 
suudame oma nõuded tõsta 
sellisele tasemele, et pea
spetsialistina peame silmas 
oma ala asjatundjat, kes on 
parim Eestis.

Kompetentsuse aluseks on 
kvaliteet -  kvaliteet igas meie 
ettevõtmises. Ehkki kvaliteet 
on raskesti defineeritav mõis
te, pean siiski oluliseks nii
sugust kvaliteedi mõistmist, 
mis tugineb pidevale aren
gule, oma sammude ja nende 
tulemuslikkuse analüüsile ja 
sellel põhinevale uute sihtide 
seadmisele. Inglise keeles on 
see sõnastatud kui «eternal 
quest for excellence», eesti 
keeli siis «igavene pürgimine 
oivalisuse poole». Usun, et 
kui me suudame eelseisva 
aasta jooksul terves ülikoolis 
liikuda veidikenegi sellise 
kvaliteedikultuuri poole, 
võime eesti ülikooli 87. aas
tapäeval kinnitada, et oleme 
olulisel määral edendanud 
Eesti akadeemilist kultuuri ja 
selle kaudu ka kogu Eestit.

Armsad kolleegid, head üli
õpilased! Õnnitlen teid kõiki 
eesti ülikooli 86. aastapäeva 
puhul!

Jaak Aaviksoo

Sulev Kõks pälvis 
noore teadlase preemia
V a rje  S o o ta k

Füsioloogia instituudi va
nemteadur Sulev Kõks sai 
tänavuse presidendi kul- 
tuurirahastu noore teadlase 
preemia (50 000 krooni).

Sulev Kõks on olnud üks 
arstiteaduskonna algatatud 
neuroteaduste doktoriõppe 
programmi loojaid ja Eesti 
doktorikoolide teerajaja. 
Tema juhitav molekulaarse 
biomeditsiini töörühm uurib 
ka meeleoluhäirete ja depres
siooni põhjusi geenide ja kesk
konna vahelistes seostes.

Üks Sulev Kõksi töörühma 
saavutusi on niisuguse geeni 
leidmine, mis tõenäoliselt 
vastutab negatiivsete emot
sioonide tekke eest. Uuringud 
aitavad välja töötada uusi 
ravimeid.

Sulev Kõks juhendab praegu 
setiset doktoranti ja viit ma
gistranti.

Sel aastal kandideeris pree
miale 12 noort teadlast.

Sulev Kõks.

TÜst on pälvinud varem 
sama preemia farmakoloog 
Allen Kaasik (2001), arvuti- 
teadlane Ahto Buldas (2002) 
ja keemik Ivo Leito (2003).

Presidendi kultuurirahastu 
noore teadlase preemia asu
taja ja rahastaja on ettevõtja 
Toomas Luman.

UT K Ü S I B

M illest räägite aktusel oma akadeem ilises loengus?

Kehakultuuri
teadus
konna prof 
Mati Pääsuke

Minu aulaloengu teema on 
«Sporditeaduste missioon ja 
võimalused kaasaegses ühis
konnas».

Teadusharusid, mis käsitle
vad uurimisobjektina inimese 
kehalist aktiivsust erisugustes 
avaldumisvormides (võistlus- 
sport, liikumisharrastus, ke
haline kasvatus, rekreatsioon, 
l i ikumisrav i / füs io t e r aap i a  
jms) nimetatakse ühise termi
niga sporditeadused või veelgi 
laiemas tähenduses liikumis- 
ja sporditeadused.

Sporditeadused liigituvad 
biomeditsiini ja sotsiaaltea
duste valdkonda.

Iga sporditeaduse areng 
sõltub olulisel määral põhi- 
teaduse arengust.

Tänapäeval võib sporditea- 
dustes eristada kolme olulist

arengutendentsi.
Esiteks on viimastel aasta

tel nii Lääne- kui ka Ida-Eu- 
roopas loodud heatasemeliste 
teadusülikoolide juurde mit
meid uusi sporditeadustega 
tegelevaid struktuuriüksusi. 
Samuti on liidetud raken- 
duskõrghariduse (kolledži) 
tasandi spordiõppeasutusi 
ülikoolidega.

Ikka selleks, et tagada 
nii sporditeaduste kiirema 
arengu kui ka selle baasil 
spetsialistide koolitamise 
kvaliteet kehalise kasvatuse, 
spordi ja füsioteraapia, samuti 
ergonoomika (USA ülikoolid) 
ja gerontoloogia (Jyväskylä 
Ülikool) valdkonnas.

Teine oluline tendents on 
sporditeadustega tegelevate 
struktuuriüksuste ja töögrup
pide koondumine rahvus
vahelistesse koostöövõrgus
tikesse nii Euroopas kui ka 
kogu maailmas.

See suurendab infovahe
tust, teadlaste mobiilsust,

finantsvõimalusi ja tõhustab 
sporditeadlaste järelkasvu.

Kolmas oluline tendents 
sporditeaduste arengus on 
see, et seni peale põhiliselt 
spordi ja kooli kehalise kasva
tuse uuringute on toimumas 
lülitumine ühiskonna arengu 
seisukohalt globaalsemate 
nähtuste uurimisse.

Näidetena võib tuua laste 
liikumisvaeguse ja ebaõigest 
toitumisest tingitud ülekaa
lulisuse, samuti ühiskonna 
vananemise probleemi arene
nud riikides.

Viimasel juhul on oluliseks 
probleemiks vananevate 
ühiskonnaliikmete iseseisev 
toimetulek.

See sõltub olulisel määral 
nende kehalise aktiivsuse ja 
võimekuse säilimisest. Ka 
Eesti arengustrateegia ka
vandamisel sporditeaduste 
valdkonnas on oluline ar
vestada eelmainitud üldisi 
arengutendentse kaasaegses 
ühiskonnas.

T Ä N A  L E H E S

Lisaleht 
korp! Vironia 105 

Õppekorraldus
eeskiri uueneb, 
avalda arvamust
LK 5

TÜ uued 
audoktorid
LK 2

15 aastat tagasi hakati
1. detsembril uuesti tähis
tama eesti ülikooli aas
tapäeva (vt UT 7. dets, 
1990).

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Tänasel TÜ nõukogu istungil 
on kavas ülikooli 2006. a eel
arve ja hoonestu arengukava 
2007-2015 esimene lugemine.

Kavas on kinnitada 2006. a 
ehitus-remonditööde (inves
teeringute) plaan, 2006/2007. 
õa õppeteenustasud ning koo- 
litusvõimsused.

Samuti on nõukogu päeva
kavas vastu võtta tasemeõppe 
kulude hüvitamise tingimused 
ja kord ning ülikooli 2006. a 
arendusülesanded, haridus
uuringute keskuse asutamine 
jt küsimused. Arutatakse ka 
Eesti kõrgharidusstrateegiat 
aastateks 2006-2015.

Eesti ülikooli 86. 
aastapäeva aktus
Aktus algab 1. detsembril kell
12 aulas. Selle avab rektor 
prof Jaak Aaviksoo.

Akadeemilise loengu
«Sporditeaduste missioon ja 
võimalused kaasaegses ühis
konnas» peab kehakultuuri
teaduskonna prodekaan, 
kinesioloogia ja biomehaani- 
ka prof Mati Pääsuke.

Seejärel promoveeritakse 
audoktorid ja doktorid. An
takse kätte TÜ Rahvusmõtte 
auhind.

Ülikooli tervitavad Tartu abi
linnapea Georg Aher, Europa- 
Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder), president prof Gesine 
Schwan ja riigiteaduste eriala
2. a üliõpilane Joel Hirv.

Aktusel esinevad TÜ Aka
deemiline Naiskoor dirigent 
Triin Kochi juhatusel ning Eda 
Peäske harfil ja Olev Ainomäe 
oboel.

OAf Lf JVE- KÜSI TLUS

Kas ballipilet 
on ostetud?

Vastajaid: 349 
Uus küsimus:
Mis takistab 

loengutes käimist? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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U U D I S E D

TÜ audoktorid
TÜ nõukogu valis mais 5 uut 
audoktorit.

Audoktor Tema Pühadus 
XIV dalai-laama Tendzin 
Gjatsole on saadetud kutse 
tulla promoveerimisele 1. 
detsembril 2006.

Ülikool tunnustab
TÜ aumärgiga tunnustati 
silmapaistvate töösaavutuste 
eest teadusprorektori abi Ka
rin Jaansonit.

TÜ tänukirjaga autasustati 
kauaaegse kohusetundliku töö 
eest matemaatika-informaa- 
tikateaduskonna arvutiklassi 
tehnikut Mare Kangurit.

Tartu Ülikooli 
päev Tallinnas
30. novembril kell 13 algab 
Rahvusraamatukogus TÜ Tal
linna päev.

Kavas on prof Juhan 
Sedmani tervitussõnavõtt ja 
Tallinna Linnavalitsuse ning 
TÜ esseekonkursi võitjate 
autasustamine. Akadeemilise 
loengu «Geenid meie elus» 
peab biotehnoloogia dots Ants 
Kurg. Kell 15 algab füüsika 
teadusteater.

Ülikool sulgeb 
vanad õppekavad
Alates 1. septembrist 2007 sul
geb TÜ ülikooliseadusest tule
nevalt vanad bakalaureuse- ja 
diplomiõppe õppekavad.

1. septembrist 2008 su
letakse ka vanad arstiõppe 
õppekavad. Teadus- ja kutse
magistri õppekavadel jätkub 
õppetöö seni kehtinud korras 
kuni vastavatel õppekavadel 
õppivate üliõpilaste lõpeta
miseni.

Tasemetalituse juhataja 
Eda Aitseni sõnul tuleneb 
vanade õppekavade sulge
mine Bologna protsessist. 
«Kõrghariduse esimese astme 
õpe viiakse täielikult üle 
uutele 3+2 õppekavadele. 
Vana õppekava alusel õppival 
üliõpilasel on õigus jätkata 
õpinguid uuel sama suuna 
õppekaval,» selgitas Aitsen.

TÜ õppejõud voliko
gu uues koosseisus
Tartu linnavolikogu kinnitas 
ametisse linnavalitsuse. Lin
napeaks valiti tagasi Laine 
Jänes. Üheks uueks abilinna
peaks on senine TÜ teadus
prorektori abi Karin Jaanson.

Volikogul on 9 alatist komis
joni. Komisjoni esimehe tööd 
jätkavad Reformierakonnast 
TÜ professorid Hele Everaus 
(hariduskomisjon) ning Kesk
erakonnast Olev Raju (õigus- 
ja korrakaitsekomisjon). Prof 
Everaus (pildil) on volikogu 
liige neljandat korda.

Opositsioon esitas konku
reerivad kandidaadid hari
duskomisjoni juhiks TÜ prof 
Toivo Maimetsa (Res Publica) 
ja  linnamajanduskomisjoni 
dots Jüri Kõre (Isamaaliit).

•  •

Tartu Ülikooli uued audoktorid
Stephen 
John Proctor
Prof Stephen John Proctor 
(sünd 1945) lõpetas 1970 
Newcastle upon Tyne’i Üli
kooli, 1989 sai PhD kraadi 
hematoloogia erialal.

Ta on töötanud kliinilise 
ja laboratoorse hematoloogia 
lektorina, hematoloogia 
arst-vanemõppejõuna. 1988. 
aastal valiti Newcastle upon 
Tyne’i Ülikooli juures tegut

seva leukeemia uurimisfondi 
ühingu direktoriks.

Ta on olnud kliiniliste ja 
laboratoorsete teaduste kooli 
juht ning vere- ja vereloome- 
elundite komitee juhataja. 
On arvukate ühingute ja 
komiteede (asutaja)liige. 
Prof Proctor on oma eri
alal ülemaailmselt tuntud 
spetsialist, kellel on alati 
olnud uuenduslik lähenemi
ne onkoloogiliste haiguste 
diagnostikale ja ravile. Tema

kliiniline tegevus on tihedalt 
seotud teadusuuringutega. 
Kõrgtasemel publikatsioonide 
arv ületab 240.

Stephen John Proctor lõi 
kliinilise hematoloogia eriala 
Newcastle’i Ülikoolis, otsis 
vahendeid tingimuste loomi
seks regionaalsele transplan- 
tatsioonikeskusele, oli üks 
hematoloogia uuringurühma 
asutajaid Põhja-Inglismaal. 
Tema juhtida on Hodgini tõve 
rahvusvaheline uuring.

Ta on võimaldanud TÜ 
kolleegidel töötada ja end 
täiendada Newcastle’i Üli
koolis, otsinud selleks raha
lisi võimalusi ja juhendajaid 
nii patoloogia, onkoloogia 
kui ka hematoloogia erialal. 
Ta on algatanud analoogilisi 
uuringuid Eestis ja teistes 
Baltimaades.

On esinenud loengutega 
TÜs, olnud abiks arstitea
duskonna õppekavade uuen
damisel.

Ilm ar Talve
Prof Ilmar Talve (sünd 1919) 
lõpetas TÜ filosoofiateaduskon
na 1942.1943 põgenes Soome, 
1944 tuli Eestisse soomepoiste- 
ga, põgenes Saksamaale.

1947-1951 õppis Stockhol
mi Ülikoolis etnograafiat, oli 
muuseumi Nordiska Museet 
assistent. 1960 kaitses 
Stockholmi Ülikoolis dok
toritöö «Bastu oeh torkhus 
i Nordeuropa». 1959-1986

oli Turu Ülikooli õppejõud, 
1962. aastast samas esimene 
etnoloogiaprof, 1986. aastast 
emeriitprof.

Talve on avaldanud uuri
musi Eesti, Põhjamaade ja 
Soome etnograafiast, lühi
proosat, romaane jm. Talve 
on rahvusvahelise mainega 
Eesti rahvateadlane. Teda 
võib pidada linnaetnoloogia 
rajajaks Soomes. Ta rakendas 
uusi uurimismeetodeid Soome 
etnoloogias. Tema eestvõttel

hakati uurima ka tööstustööli- 
si ja teisi ametirühmi.

Talve on avaldanud kümme
kond põhjapanevat uurimust 
rootsi, soome, saksa ja inglise 
keeles. Märkimisväärne on 
«Suomen kansankulttuuri. 
Historiallisia päälinjoja», 
mille eest nimetati ta Soo- 
me-Ugri Seltsi auliikmeks. 
2004 ilmus suurteos «Eesti 
kultuurilugu», millega seoses 
nimetas Tartu Ülikool Ilmar 
Talve esimeseks Rahvusmõtte

auhinna saajaks. Riigivapi III 
klassi ordeni sai 1997.

Talve juhitud Turu Ülikooli 
etnoloogia osakonnaga on TÜ 
etnoloogia õppetoolil tihedad 
koostöösidemed. TÜ üliõpila
sed on saanud õppida välis
maa ülikoolides, õppejõud on 
osalenud teadusüritustel jne. 
Turu Ülikooli etnoloogid on 
tunnistanud Tartu Ülikooli 
etnoloogia õppetooli oma ak
tiivseimaks rahvusvaheliseks 
koostööpartneriks.

Jürgen von 
Ungern-Sternberg
Prof Jürgen von Ungem- 
Sternberg (sünd 1940) õppis 
1960-1966 Münchenis ja 
Freiburgis ajalugu ja ladina 
filoloogiat, promoveerus 1968 
Münchenis, habiliteerus 1974 
Erlangen-Nümbergi Ülikooli 
juures.

Ta on töötanud Berlii
ni Freie Universitätis ja 
Erlangen-Nürnbergi ülikoo

lis. 1975. a suvesemestril oli 
Berliini Freie Universitätis 
professor, 1976/1977. õa tal- 
vesemestril juhatas õppetooli 
Kieli Ülikoolis. 1977-1978 oli 
Esseni Ülikooli professor, ala
tes 1978. aastast on antiikaja- 
loo prof Baseli Ülikoolis.

Ta on pidanud mitmeid 
külalisloenguid maailma 
paljudes ülikoolides. Prof von 
Ungern-Sternberg on saanud 
Gebert Rüf Stiftungi autasu 
teenete eest Šveitsi-Balti su

hetes.
Tema peamised uurimis

suunad on Rooma vabariik, 
eriti historiograafia, riigiõi- 
gus, vabariigi kriis; teaduslu
gu, eriti klassikaliste filoloo
gide rahvusvahelised suhted 
enne Esimest maailmasõda 
ja selle ajal; Baltimaade ajalu
gu, eriti nn Balti provintside 
olukord eri riigikordade ajal 
(Rootsi, Vene).

Ta on osalenud mitmes aja
looalases koostööprojektis.

Prof Ungern-Sternbergi 
oluline tegevusala on olnud 
koostöö Krakowi, Läti ja 
Tartu ülikooliga. Ta on pida
nud Tartus külalisloenguid, 
hankinud ja vahendanud 
mitmeid uurimisstipendiume 
Baselisse, kinkinud hulgali
selt teaduskirjandust.

Prof Ungern-Sternberg on 
valitud kahe ülikooli audok
toriks (Universite de Haute 
Alsace, Mulhouse, 2000; Läti 
Ülikool, 2002).

Ants Viires
Dr habil Ants Viires (sünd 
1918) lõpetas TÜ filosoofia
teaduskonna 1945. 1944 
mobiliseeriti Saksa sõjaväkke, 
kus teenis tõlgina.

Sõja järel taasokupeeritud 
Eestis oli Viires üks vähe
seid alles jäänud klassikalise 
etnoloogiakoolitusega spet
sialiste.

Viires lõpetas aspirantuuri 
1949, 1947-1949 osales ka

ülikooli etnograafia-alases 
õppetöös. 1950. a EK(b)P KK 
märtsipleenumile järgnenud 
«kodanlike natsionalistide» 
tagakiusamise õhustikus ei 
leidnud ta erialast tööd. Sel 
ajal valmis aga väitekiri «Puu- 
tööndus eesti külas (X-XX sa
jandil)», mille kaitsmine sai 
võimalikuks 1955.

1955-1997 töötas ta TA Aja
loo Instituudis, oli ka etnograa
fia sektori juhataja, juhtteadur 
ja sektorijuhataja kt.

D o k t o r i d i s s e r t a t s i o o n i  
«Baltimaade rahvapärase 
põllumajandusliku transpordi 
ajalugu» kaitses 1979 NL TA 
Etnograafia Instituudis.

Viirese teadustöö sisaldab 
kuus mahukat koguteost ja 
monograafilist uurimust.

Ta on kirjutanud üle 300 
teadusartikli, millest ligi 
kolmandik on avaldatud rah
vusvahelistes väljaannetes ja 
tuntud teadlaste pühendus
teostes.

ENSV teeneline teadlane
1989, Eesti TA medal 1993, 
Riigivapi IV klassi orden 
1996 ja Avatud Eesti Fondi 
Iseseisvuspäeva preemia 
1996. 80. juubelisünnipäeva 
puhul sai ta Eesti Rahvuskul
tuuri Fondi elutööpreemia.

Viires on toetanud TÜ 
etnoloogia õppetooli välja
arendamist, pidanud üli
koolis loenguid ja  kirjutanud 
arvukatele projektidele soo
vituskirju.

•  •

Tõukefondid tõukavad Tartu Ülikooli arengut
TÜ  projektide riikliku arengukava
meetmetest saadud kogu tulu 21. novembri seisuga

Meede Projektide
arv

Projektide 
kogu eelarve

Sh toetus 
tõukefondidest

Sh toetus 
TÜle

1.1. 27 179 172 826 133 159 166 78 519 551

2.3. 26 145 459 011 126 735 086 111 967 786

4.3. 1 7 141 791 5 214 672 5 214 672

KOKKU 54 331 773 628 265 108 924 195 702 009

A in  H e in a ru
teadusprorektor, professor

Ülikooli arengukava A2008 
täitmine edeneb jõudsalt 
tõukefondide toel.

20. novembri seisuga on 
ülikool saanud 50 projektile 
positiivse rahastamise otsuse, 
mis tähendab järgneva kolme 
aasta jooksul lisalaekumisi 
kogusummas ligi 200 mln 
krooni. Eesti liitumine Eu
roopa Liiduga tõi riigi arengu 
kiirendamiseks kaasa lisatoe- 
tusmeetmeid.

Lisalaekumised

Riikliku arengukava raames 
on haridus- ja teadusasutuste
le suunatud peamiselt kolm 
meedet: meede 1.1. (toetab 
inimressursi arengut), meede 
2.3. (teadus- ja arendus
tegevuse ning innovatsiooni 
edendamine) ja meede 4.3. 
(rakenduskõrghariduse infra
struktuuri arendamine).

Arengukava A2008 määrat
letud kahes läbimurdevaldkon- 
nas -  rahvusvahelistumine ja 
rahvusliku tippharitlaskonna 
järjepidevuse tagamine -  
aitavad edu saavutada eelkõige 
meetmest 1.1. toetuse saanud 9

doktorikooli ja 8 välisõppejõu 
ülikooli toomise projekti.

Õppetöö kvaliteedi tagami
sele on suunatud 6 projekti. 
Kokku on ülikool senisesse 
kolme taotlusvooru meetme 
1.1 raames esitanud 53 taot
lust, millest rahastamist on 
leidnud 27 kogusummas 78,5 
miljonit krooni (133,1 miljonit 
koos partneritega) ehk 23,1% 
selle meetme raames jagatud 
340 miljonist kroonist.

Ülikooli intellektuaalse kapi
tali kasvatamiseks ja rakenda
miseks ühiskonnas on meetme 
2.3 raames seni toetust leid
nud 13 teadus- ja arendustege
vuse projekti kogusummas 19 
miljonit krooni, mis on umbes 
15% jagatud toetuste mahust. 
Spinno programmi raames on

ülikool toetust saanud 12,1 
miljonit krooni. Ülikooli 6 
teaduste tippkeskuste projekti 
finantseerimise positiivne 
otsus on kogusummas 80,5 
miljonit krooni.

Edu tagab hea töö

Teadus- ja arendustegevuse 
infrastruktuuri arendamise 
programmi 13 eeltaotlusest 
rahuldati viis, sh üks TÜ 
projekt «Biomeditsiini ning 
molekulaar- ja rakubioloogia 
tuumiklaborid». Kuigi ülikooli 
teine projekt «Keskkonna- ja 
materjalianalüüsi keskus» 
ületas rahastamiseks vajaliku 
hinde, ei saanud projekt õigust 
täistaotlust koostama hakata, 
sest programmi esialgselt ka
vandatud 400 mln kroonist

on kate olemas vaid 230 mln 
krooni ulatuses.

Õppetöö kvaliteedi tagami
sele aitab kaasa ka meetme 4.3 
raames TÜ Narva Kolledži uue 
hoone ehitamise projekt, mille 
kogumaksumus on 48 miljonit 
krooni (sh 38,4 miljonit krooni 
tõukefondidest ja 9,6 miljonit 
krooni haridus- ja teadusmi- 
nisteeriumist).

Kõik ülikoolile eraldatud

toetused üheskoos teenivad 
rahvusülikooli kui rahvusva
helise teadusülikooli tugevda
mise eesmärki.

Ülikooli edu taga on paljude 
ülikooli töötajate silmapaistev 
töö ja erinevate üksuste (tea
duskonnad, asutused, tugi
struktuurid) vaheline tõhus 
koostöö. Tänan kõiki osalejaid 
ja soovin edu edasistel kon
kurssidel!

Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamise 
programmi eeltaotlusena rahuldati ka prof Mart Ustavi 
juhitav projekt «Biomeditsiini ning molekulaar- ja raku
bioloogia tuumiklaborid». v a r je  s o o ta k
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Kellele on loodud Vironia?
K O R P O R A T S I O O N  V I R O N I A

Asutatud 26. novembril 1900 Riias 
Taasasutamine: 1989 
Väliskoondised: Kanada, USA,

Rootsi, Austraalia, Saksamaa 
Sõprusorganisatsioonid: Selonija, Talavija 

(Läti), Welecija, Arkonia (Poola), 
Karjalainen Osakunta (Soome), 
Västmanlands-Dala Nation (Rootsi) 

Värvid: violett-must-valge 
Konvent: Tartus Lai 30

Tallinnas Toomkooli 13

sv! M ih k e l T rum an
coetus 2003/II
s/s magister cantandi

Teatavasti on eesti korporat
sioonid mõeldud eesti soost 
üliõpilastele.

Siiski eristuvad korporat
sioonid üksteisest tuntavalt, 
jättes siinkohal kõrvale 
korporatsioonide jaotumise 
nais- ja meeskorporatsiooni
deks. Igal organisatsioonil on 
omad defineerimatud tunnus
jooned, mille alusel tudengid 
valivad endale meelepärase 
korporatsiooni. Samamoodi 
kujundab iga organisatsiooni 
eripära selle liikmeskond. Ja 
nii moodustubki see lõpmatu 
ahel, mis kujundab korporat
siooni ning selle liikmeid.

Kellele on Vironia? Mis on 
Vironia need omadused, mille 
alusel otsustatakse just meie 
korporatsiooni liikmeks astu
da, millised on meie liikmed 
ning milliseks nad Vironia 
teevad?

Tihe läbikäimine

Korporatsioon Vironia lipu
kirjaks on «Ühisus, kindlus, 
ausus». Need omadused 
iseloomustavadki meie orga
nisatsiooni ja selle liikmeid. 
Me püüame olla ausad enese 
ja teiste vastu, üritame hoida 
meie liikmeskonna ühisust 
ning oleme kindlameelsed 
oma sihtides, aadetes ja 
püüdlustes.

Meie ühtehoidvus väljen
dub rohketes ühisüritustes, 
tihedas läbikäimises ükstei
sega ning seda mitte ainult 
konvendisiseselt või konventi- 
devaheliselt, vaid tihe suhtlus 
on seltsivendadel ka vilistlas
koguga.

See, et me üksteist võima
likult palju toetada ja  aidata 
püüame, ei ole ainult sõnades, 
vaid ka tegudes.

Oleme alati üksteise eest 
väljas ning see ongi ehk 
kõige selgem tõestus meie 
ühisusele ja kindlameelsuse
le. Lipukirja järgi käitumise 
tõestusena võiks loomulikult 
mainida seda, et kui 1940. 
aastal meie tegevus nõu
kogude okupatsioonivõimu 
poolt vägivaldselt ning õi
gusvastaselt katkestati, lõid 
pagulusse sattunud Vironia 
liikmed koondised Rootsi, 
Suurbritanniasse, Ameerika 
Ühendriikidesse, Kanadasse, 
Austraaliasse, Saksamaale.

Isamaaline vaim

Samas käisid ka Eestimaale 
jäänud vironused salaja koos, 
tähistades Vironia aastapäevi 
ning volbrit. Kõik see kinni
tab tugevalt meie liikmete 
ühtehoidvust ja kindlameel
sust traditsioonide, korporat
siooni tavade ning ka sõprus
sidemete hoidmises. Vironia 
on seega mõeldud eesti 
meestudengitele, kellele on 
need väärtused olulised ning 
kes tahavad endas nimetatud 
omadusi arendada.

Korporatsiooni Vironia 
üks põhieesmärke on oma 
liikmete isamaalises vaimus 
kasvatamine. Sellise väite 
puhul võib tekkida kohe 
küsimus, kuidas seda tehakse 
ja kas see on üldse võimalik? 
Tegelikult on meie liikmetel 
juba organisatsiooni astudes 
olemas tubli annus patrio
tismi. Ega isamaa-armastust 
kellelegi õpetada saa, see on 
tunnetuse küsimus. Kui meile 
vastuvõetud lihtliikmele on

isamaa tähtis, siis me saame 
tema isamaa-armastust orga
nisatsioonisiseselt vaid süven
dada. See aga ei väljendu ai
nult vabariiklike tähtpäevade 
tähistamises, Eestimaa ajaloo 
tundmises või isamaaliste 
laulude laulmises. See on iga 
meie liikme südametunnis
tuse küsimus, kui oluline on 
tema jaoks meie kodumaa, 
kas ta samastab end Eesti 
Vabariigiga.

Vanusega kaasneb vastutus

Võin õnnelikus veendumu
ses väita, et meie liikmetel 
on patriootilised tunded nii 
isamaa kui ka Vironia vastu. 
Suur osa meie liikmeskonnast 
kuulub Kaitseliitu -  ka see 
annab tunnistust hoolimisest 
ja huvist Eesti Vabariigi ning 
selle iseseisvuse püsimise vas
tu. 1918. aastal astusid kor
poratsioon Vironia liikmed in 
corpore Eesti sõjaväkke. Vaba
dussõjas teenisid 30 viroonlast 
välja Vabadusristi. Lahinguis 
langes 6 Vironia liiget.

Olen kindel, et kui olu
kord seda nõuab, on iga meie 
korporatsiooni liige valmis 
isamaa iseseisvust kaitsma 
ka praegu. Korporatsioon

Vironia on neile, kellele on 
Eesti Vabariik ning eesti kul
tuur olulised.

Vironia on vanim eesti kor
poratsioon. Ka see seab teatud 
piirangud meie liikmeskonna 
kommetele ja käitumise
le. Meie liikmed hindavad 
väärikust ja viisakust, sest 
peame käituma vastavalt 
oma ajaloole ja staatusele. 
Lihtliikmete vastuvõtmisel 
lähtume samuti käitumisest, 
kommetest, tolerantsusest ete. 
Loomulikult korporatsiooni
elus osaledes omandame uusi 
viisakusreeglid, häid kom
beid, taktitundelist käitumist. 
Ühistel kontserdi-, ooperi-, 
teatrikülastustel ja üritustel 
osalemisega arendame oma 
liikmeid loomulikult ka kul
tuurilises mõttes.

Korporatsioon Vironia on 
avatud kõigile eesti mees
tudengitele, kes tahavad 
akadeemilise elu kõiki tahke 
tunda ning kogeda, kellele 
on olulised traditsioonid, 
inimlikud väärtused, sõprus
sidemed, kes tahavad end 
kultuurilises mõttes maksi
maalselt harida, kellele on 
tähtis isamaa ning ühisus, 
kindlus ja ausus.

V I R O N I A  A J A L O O S T

Vanim eestlaste üliõpilaskorporatsioon Vironia asutati
26. novembril 1900. aastal Riia Polütehnikumi juures.

Mõte asutada tol ajal valdavalt ladina- ja saksakeelses 
akadeemilises õhkkonnas eesti korporatsioon tekkis juba 
kümmekond aastat varem. Ametlik asutamine venis aga teis
te organisatsioonide vastuseisu ning liikmete vähesuse tõttu. 
Eriti olid vastu saksa korporatsioonid ning ka eestlasi õppis 
tol ajal Riias vähe, kuna elu oli tunduvalt kallim kui Tartus.

1900. aastal saadi järjepideva töö tulemusena tunnustus 
teistelt ning liikmeidki oli tekkinud juba piisavalt.

Järgnevatel aastatel Riias Vironia arenes ja kasvas. See
järel puhkes Esimene maailmasõda ning Vironia oli sunni
tud veetma selle aja Moskvas, kus tõelist buršielu mõistagi 
elada ei saanud. 1918. aastal astus aga Vironia in corpore 
sõjaväkke, et võidelda Vabadussõjas.

Rahuaja saabudes jõudis Vironia tegevus Emajõe kalda
le Tartu Ülikooli juurde. Mõni aasta hiljem ostis Vironia 
vilistlaskogu Raadi mõisa omanikult Carl von Liphardtilt Lai 
30 asuva maja. Selles hoones tegutseb Tartu konvent täna
päevani. Tartu ajal jõudis Vironia oma õitsengu tippu. Loodi 
mitmeid välissuhteid naaberriikide akadeemiliste organisat
sioonidega ning nauditi Eesti Vabariigi olusid. 1936. aastast 
tegutseb konvent ka Tallinnas, kuna sinna viidi üle Tartu 
Ülikooli tehnilised erialad ja loodi Tallinna Tehnikainstituut 
(Tallinna Tehnikaülikool).

1940. aasta sügisel keelustas nõukogude okupatsiooni
võim üliõpilasorganisatsioonide tegevuse ja nende vara kon
fiskeeriti. Korp! Vironia otsustas kuulutada oma tegevuse 
vägivaldselt ja õigusvastaselt peatatuks.

Pärast Teise maailmasõja lõppu jätkus Vironia tegevus ek
siilis, kuna paljud vironused olid sõja eest kodumaa pinnalt 
lahkunud. Loodi väliskoondised Rootsis, Saksamaal, Suur
britannias, Kanadas, USAs ja Austraalias.

Vironia koondised välisriikides ei muutunud vilistlaste 
kooskäimise ning mineviku meenutamise kohaks. Pidevalt 
sirgus järelkasvu noorte pagulaseestlaste seast ning ühiselt 
kanti Vironia lipukirja «Ühisus, kindlus, ausus» ning jätkati 
Vironia põhimõtete järgimist läbi aastakümnete. Kodumaale 
jäänud vironused käisid salaja koos kuni laulva revolutsioo
nini.

Kaheksakümnendate lõpus hakkasid Eestis taas puhuma 
rahvusromantilised tuuled ning hakati taastama ka korpo
ratsioone. 1989. aastal taastati korp! Vironia nii Tallinnas 
kui ka Tartus. Peale mitmeid aastaid kestnud ootamist ta
gastati 1994. aastal omandireformiga Vironia vilistlaskogule 
Tartus Laias tänavas asuv kinnisvara.

Tänapäevaks on taastatud suhted mitme sõprusorganisat- 
siooniga Lätis, Poolas ja  Soomes.

Käesoleval nädalal tähistab korp! Vironia oma 105. aasta
päeva.

Vivat, crescat, floreat corp! Vironia in aeternuml

Olderman on kon vendi siseelu juht ja rebaste kasvataja. SV! HENN RUNNEL

Vironia konvendikorter aastal 1928. v ir o n ia a r h i iv

http://www.ut.ee/ajaleht
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Vilistlase
pöördumine
v ii! M a it O ts
coetus 1993/11
Vironia vilistlaskogu esimees

Korp! Vironia, mis on vanim 
eestlaste loodud üliõpilas- 
korporatsioon, tähistab 26. 
novembril oma 105. sünni
päeva.

Ehkki Eesti kontekstis 
väga vana organisatsioon, on 
Vironia saanud isamaal tegut
seda kõigest kolmandiku oma 
elueast.

Vironia kasvas esimesed 
elukümnendid Riias ning oli 
sunnitud olema pärast Nõu
kogude okupatsiooni algust 
ligi pool sajandit paguluses 
Läänes.

Oleme sellele vaatamata 
suutnud säilitada organisat
siooni ühtsuse ja ideaalid, 
mille all meie asutajaliikmed 
Riia Polütehnikumi juures 
Vironiale eluõiguse välja 
võitlesid.

Korp! Vironia on endiselt 
eestlust rõhutav, akadeemi
liste tippude poole piirgivaid 
eesti mehi ühendav organi
satsioon, millel on elujõulised 
konvendid nii Tartus, Tallin
nas kui ka Torontos.

Vaadates tagasi korp! 
Vironia 105 tegevusaastale, 
näeme selles nii paremaid 
kui ka halvemaid aegu, kus 
edust ja saavutustest vallan
dunud eufooriale järgnesid 
tagasilöögid ja kriisid. Siiski 
on Vironia tänaseni suutnud 
raskustest -  olgu selleks kas
või poolesajandine tegevus- 
keeld kodumaal -  üle saada 
ning taas uue jõuga tegevust 
jätkata. Järjepidevuse hoidmi
sel oleme alati saanud toetuda 
vanematele liikmetele -  nii 
pärast Vabadussõda Tartus 
konventi avades, kui uue 
iseseisvuse lähenedes Eestis 
tegevust taastades.

Vanemate liikmete, vilist
laste olemasolu ongi vahest 
üks suurim korporatsioonide 
omapära teiste tudengiühen- 
dustega võrreldes.

Korporatsiooni astutakse 
terveks eluks ning liikmeteva- 
heline vendlus kestab hauani. 
Selline põlvkondadevaheline 
side aitab traditsioone hoida, 
tagab stabiilsuse ja kindluse, 
seda ka materiaalses plaanis.

Traditsioonid ja korporat
sioonide keskaega ulatuvad 
juured ei muuda Vironiat aga 
kivinenud reliktiks, mis uute 
aegadega sammu pidada ei 
suuda.

Noorte liikmete pulbit
sev energia otsib pidevalt 
uusi väljundeid, valades 
aastakümnetega kääritatud 
korporatiivse ühistegevuse 
sisu üha uutesse vormides
se. Ajaga kaasas käimine ei 
vii meid siiski kõrvale oma 
lipukirja «Ühisus, kindlus, 
ausus» järgimisest, vaid aitab 
igavesti noorena püsival or
ganisatsioonil jääda kindlaks 
püsiväärtustele.
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Toimetajad Siim Boikov, 
Varje Sootak (UT), keele
toimetaja Marika Kulla
maa (UT), küljendaja Ergi 
Prommik (UT).

vironia@vironia.ee
www.vironia.ee

Vironia asutamisaasta coetus 1900. VIRONIA ARHIIV

Kolm vironust — 
Kaho, Toi ja Selter
Hugo
Kaho

Roman
Toi

Hugo Kaho sündis 15. no
vembril 1885 Pärnus. Ta astus 
1906. a teisel semestril Riia 
Polütehnikumi keemiateadus
konda.

Teaduslikust uurimisest 
huvitatuna katkestas ta 
õpingud praktilise kallakuga 
polütehnikumis ja immatriku- 
leerus 1909 Kaasani Ülikooli 
loodusteaduskonda. Ülikooli 
lõpetas ta 1913 esimese järgu 
diplomiga, erialaks taime
füsioloogia.

1920. aastal suunas Tartu 
Ülikool Kaho Heidelbergi end 
oma erialal täiendama. Pärast 
naasmist Tartusse valiti ta 
1921. aastal taimefüsioloogia 
õppetooli dotsendiks.

1923 kaitses oma doktori
väitekirja Tartu Ülikoolis. 
1924 valiti ta taimefüsioloo
gia õppetooli erakorraliseks 
professoriks ning botaanika- 
instituudi juhatajaks, 1925 
korraliseks professoriks.

1938. a nimetati prof Hugo 
Kaho viieks aastaks Tartu 
Ülikooli rektoriks (tegelikult 
oli ta sellel ametikohal 1940. 
aastani).

1938 nimetas president Kons
tantin Päts Hugo Kaho Eesti 
Teaduste Akadeemia liikmeks, 
kus ta töötas loodusteaduste 
sektsiooni ja ülikooli õpperaa
matute komisjoni esimehena. 
Ta oli Eesti entsüklopeedia 
taimefüsioloogia ja -anatoomia 
toimetaja. 1944. aastal emig
reerus Saksamaale.

Hugo Kaho teaduslikud 
tööd kuuluvad peamiselt tai- 
meraku füsioloogia alale.

Kaho eriharrastuseks oli 
muusika. Ta sai muusikalise 
hariduse Kaasani Keiserliku 
Muusikaseltsi Konservatoo
riumis.

Riias mängis Vironia kam
merorkestris viiulit, Tartus 
mängis viroonlaste poolt 
moodustatud topeltkvartetis.

Hugo Kaho suri 11. sep
tembril 1964. aastal Ham
burgis.

Roman Toi on sündinud Vil
jandimaal Kõo valla kirjutaja 
pojana 18. juunil 1916. Koo
liteed alustas J. Westholmi 
gümnaasiumis. Lõpetas Tal
linna Konservatooriumi, aspi
rantuuri Tondi Sõjakoolis ning 
alustas õpinguid Tartu Üli
kooli õigusteaduskonnas, mis 
sõja algul katkesid. Roman Toi 
lõpetas poolelijäänud õpingud 
välismaal pagulasena. 1977. 
aastal kaitses ta doktoriväite
kirja eesti rahvamuusika alal. 
Eestis oli Toi Tallinna Ring
häälingu muusikaosakonna 
toimetaja.

Paguluses sai temast tuntud 
koorijuht ja dirigent. Toronto 
Eesti Meeskoor on esinenud 
tema juhtimisel Manitoba 
Centennali pidustustel ning 
Stratfordi Shakespeare’i fes
tivali avamisel. Bethlemas ja 
Jeruusalemmas rahvusvahe
listel jõulukontsertidel esin
das ta Estonia ooperikooriga 
Kanadat. Estonia ooperikoo
riga käis ta ka 1988. a Estol 
Melbourne'is ning osales 1994. 
a üldlaulupeol Tallinnas, kus 
oli nii au- kui ka üldjuht.

Roman Toi helilooming 
koosneb valdavalt vokaalteos- 
test. Ta on kirjutanud mit
meid kantaate, lühikantaate, 
ballaade, esinenud loengute
ga paljudel seminaridel.

Roman Toi on olnud kaua
aegne Kanada Eestlaste Kesk
nõukogu juhatuse liige ning 
kultuurikomisjoni esimees. 
1964. aastal oli ta III Eesti 
päeva esimees ja 1969. aastal 
Toronto juubelilaulupeo üld
juht. Ta on ka paljude eesti 
ja väliseesti organisatsioonide 
auliige. Estonia Selts ja RAM 
valis Roman Toi oma auliik
meks, Eesti Muusikaakadee
mia nimetas ta audoktoriks 
ning Viljandi linn andis talle 
aukodaniku tiitli.

1993. aastal autasustati Toi 
Eesti Vabariigi Presidendi tee
nete aurahaga ja 1996. aastal 
Riigivapi ordeniga.

Karl
(Kaarel)
Selter

Karl Selter sündis 24. juunil 
1898 Järvamaal. Võrsudes ma
janduslikelt kitsastes oludes, 
alustas ta omal kulul õppimist 
1919. aastal Tartu Ülikooli ars
titeaduskonnas vabakuulajana 
ning õppis aastatel 1921-1925 
õigusteaduskonnas.

Ta oli nii I maailmasõjas 
kui ka Vabadussõjas, aastatel 
1919-1922 sõjaringkonnakoh- 
tu sekretäri abi, 1923-1927 
sõjaministeeriumi nõunik, 
1932-1933 Tallinnas vande
advokaat ja linna juriidilise 
büroo juhataja, ühtlasi Kau- 
bandus-Tööstuskoja jurist- 
konsultant.

Karl Selter oli 1937. aastal 
Rahvuskogu I koja liige ja 
aastatel 1938-1939 riigiko
gulane. Aastatel 1933-1938 
oli ta majandusminister ning 
maist 1938 kuni oktoobrini 
1939 välisminister. Majan
dusministrina arendas Selter 
nelja ja poole aasta jooksul 
tõhusalt riiklikke ettevõtteid, 
eriti õli-, tselluloosi-, metsa- 
ja  tellisetööstust, kusjuures 
suurem osa senini eripõhikir- 
ja alusel töötanud riiklikest 
majandusettevõtetest muudeti 
segaaktsiaseltsideks.

Karl Selter oli ka Eesti 
Olümpiakomitee liige.

Selteri välisministri ame
tiajal tõmbuti tagasi tööst 
Rahvaste Liidus, 1938. aastal 
võeti vastu Eesti Erapooletuse 
Seadus, juunis 1939 sõlmiti 
Eesti-Saksa mittekallaletungi 
leping ning 1939. aasta sep
tembris Eesti ja  Nõukogude 
Liidu vaheline vastastikuse 
abistamise pakt.

Selter määrati 1939. aasta 
novembris saadikuks Genfi. 
Ta jäi Šveitsi ja oli Eesti mitte
ametlik esindaja Lääne-Saksa- 
maa valitsuse juures Bonnis.

Seal hinnati teda kõrgelt 
Ida-Euroopa küsimuste asja
tundjana ning põgenike huvi
de kaitsjana.

Karl Selter suri 31. jaanuaril 
1958. aastal Genfis.

Orienteerumine -  
vironuste meelisspordiala
sv! S iim  B o ikov
coetus 2003/11
s/s magister referendi

Vironuste igapäevaelu ei 
möödu ainult konvendikor- 
teri seinte vahel.

Aeg-ajalt väljutakse kivi
müüride vahelt, et mõõdukalt 
sportida.

Eriti elevile lähevad 
vironused siis, kui murumätas 
juba kuivama hakkab ning al
gab orienteerumishooaeg. Siis 
lahkutakse mitte ainult kon- 
vendikorterist, vaid ka linna
piiridest, et veeta aega maal, 
metsade ja järvede keskel.

Orienteerumine on linnas 
õppivale tudengile väga so
bilik lõõgastusvahend. Päev 
otsa loengutes istununa on 
väike metsajooks tõeliselt 
värskendav, annab hea ene
setunde ja on ka vaimule 
virgutav.

Vironia ärgitab ka kõiki tei
si akadeemilisi organisatsioo

ne selle spordialaga tutvust 
tegema ning on moodustanud 
kogu hooaja kestva Vironia 
karikasarja. Paremusjärjestus 
selgitatakse väga lihtsalt -  
organisatsioon, kes kogub 
suurima arvu osaluskordi, 
ongi võitnud. Nõnda on täies
ti võrdses seisus nii vanad 
metsahundid kui ka need, kes 
esimest korda alaga tutvust 
teevad. Viimasel kahel aastal 
on Vironia suutnud karika 
koju jätta, aga konkurents 
tiheneb ja aasta-aastalt tege
letakse orienteerumisega üha 
rohkem.

Metsas joostes (või siis ja 
lutades, kaarti uurides) pole 
sugugi tähtis see, kui kiiresti 
keegi jookseb või kui osavalt 
kontrollpunkte leitakse. Pole 
üldse oluline, mitmes koht 
protokolli saadakse. Et lõbu
sam oleks, ei ole keelatud 
joosta ka mitmekesi koos. 
Peaasi, et pärast finišit hea 
tunne on.

H E A  T E A D A

Erinevalt teistest korporatsioonidest ei kutsu Vironia päris- 
liikmed üksteist mitte kaasvõitlejateks, vaid seltsivendadeks. 
Nimi pärineb Riia ajast, sest enne korporatsioonina asuta
mist tegutses Vironia seltsina.

Vironia lipuvärvid on violett-must-valge. Violetne tähistab 
ühisust, must kindlust ja valge ausust. Mitte mingil juhul ei 
ole meie lipuvärv lilla!

Vironiasse võetakse uusi liikmeid vastu kaks korda aastas 
õppesemestrite algul. Enne otsuse langetamist on võima
lik käia külalisõhtutel, et korporatsioonielu veidi lähemalt 
tundma õppida.

Korporatsiooni liikmed sinatavad üksteist. Teietamine on 
lubatud ainult juhul, kui pöördutakse väga vana ja väärika 
vilistlase poole, kuid ka seal katkeb see siis, kui vilistlane 
teeb ettepaneku minna üle «sina» peale.

Korporatsioon Vironia on vanim tunnustatud eesti korporat
sioon. Vironiast vanemad on kaks seltsi -  Eesti Üliõpilaste 
Selts ja EÜS Põhjala.

R I S T S Õ N A
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ÜLALT ALLA
1. Korporatsiooni aastapäev (ladina keeles).
2. Mis riigis asutati Vironia?
3. Korporantide viis lahendada tüliküsimust.
4. Korporatsioon Vironia lihtliige.
5. Vanim Eesti korporatsioon.
6. Vana tudengijook.
7. Mis tänavas asub Vironia Tartu konvent?
8. Vironia sõprusorganisatsioon Poolas.

VASAKULT PAREMALE
9. Tähtsaim mees Vironias.

Ristsõna koostasid rebireb! Silver Tamm, Martin Vaher.

mailto:vironia@vironia.ee
http://www.vironia.ee
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Kaitsti 64 väitekirja
1. detsembri aktusel promo- 
veeritakse 64 uut Tartu Üli
kooli doktorit.

Usuteaduskonnas: Tõnis 
Nõmmik ja Einike Pilli.

Õigusteaduskonnas: Jan- 
no Lahe ja Ants Nõmper.

Arstiteaduskonnas: Tiia 
Ainla, Vladimir Järv, Külli 
Kingo, Kati Koido, Kersti Kokk, 
Mati Merila, Piibe Muda, 
Marje Oona, Sirli Raud, Epp 
Songisepp, Andre Õun, Andres 
Sell ja Tiia Tamme.

Filosoofiateaduskonnas: 
Risto Järv, Mart Laar, Reet 
Liimets, Heidi Luik, Peeter 
Päll, Anu Raudsepp, Liina 
Saarlo, Kadri Simm, Taive 
Särg, Kristel Zilmer ja Roman 
Voitehhovitš.

Bioloogia-geograafiatea- 
duskonnas: Anto Aasa, Ruth 
Aguraiuja, Juhan Javoiš, 
Krista Kaasik, Inga Lips, Piret

Lõhmus, Mari-Ann Mõtus, 
Helje Pärnaste, Antti Roose, 
Siiri Rootsi, Lauri Saks, Tiina 
Sedman, Helen Sooväli, Ave 
Suija, Andres Tover, Helen 
Udras ja Eve Vedler.

F ü ü sik a-k eem iatead u s- 
konnas: Eduard Gerškevitš, 
Olavi Loog, Erik Mölder, Aldo 
Oras ja Thomas Thomberg.

K ehakultuuriteaduskon
nas: Karin Alev, Kristjan Kais, 
Aire Leppik ja Jarek Mäestu.

M ajandusteaduskonnas: 
Ruth Alas, Jaan Masso, Ele 
Reiljan ja Janek Uiboupin.

Matemaatika-informaatika- 
teaduskonnas: Meelis Käärik, 
Inga Parts ja Natalja Saealle.

Sotsiaalteaduskonnas: Bo
riss Baljasnõi, Margit Keller, 
Evelyn Kiive, Timo Maran, 
Anneli Mihkelev, Anti Rand
viir ja Eleonora Rudakovskaja- 
Borissova.

Eesti TA teadusauhinnad
Eesti Teaduste Akadeemia I 
teadusauhinna pälvisid neli 
ja II auhinna seitse TÜ üli
õpilast.

I auhinna ehk 5000 krooni 
vääriliseks tunnistati materja
litehnoloogia 1. a magistrandi 
Martin Järvekülje võistlustöö 
«Hafnium(IV)butoksiidi kasu
tamine oksiidsete materjalide 
väljatöötamisel», ajaloo 1. a 
doktorandi Linda Kaljundi 
magistritöö «Barbarite ootel: 
Teise kuvand, funktsioonid 
ja dünaamika Põhja-Saksa 
misjonikroonikates, XI-XIII 
sajand», majandusteaduse 1. 
a doktorandi Rasmus Kattai 
magistritöö «Neoklassikalisel 
sünteesil põhinev Eesti ma
janduse makromudel» ja kee

mia 1. a magistrandi Pavel 
Starkovi uurimistöö «Multi- 
asendatud hüdrasoonide 
süntees ja CANiga katalüüsi- 
tud oksüdatiivne lämmastik- 
lämmastik sideme lõhusta
mine».

II auhinna (2500 krooni) 
said kirjanduse ja rahvaluule
1. a doktorant Liisi Laineste, 
geoloogia 1. a magistrant 
Aivo Lokotar, füüsikaõpetaja 
kutseaasta üliõpilane Mart 
Moppel, eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse 1. a doktorant 
Pille Penjam, matemaatika
1. a magistrant Indrek Zolk, 
kirjanduse ja rahvaluule 1. a 
doktorant Piret Voolaid ja 
füüsika 1. a magistrant Niina 
Voropajeva.

U T  K U S I B

Euroopa ainepunktide ülekandesüstee
mile (ECTS) üleminekul peaks 1 AP vas
teks saam a kas 27 või 30 tundi tööd. 
Miks üks või teine?
Õppe- ja üli
õpilasosa
konna tase- 
metalituse 
juhataja Eda 
Aitsen

ECTS ainepunkti mahtu 
tundides ei ole Euroopas re
guleeritud täpselt, vaid vahe
mikuna 25-30. Seega on meil 
ECTS-süsteemile üle minnes 
voli otsustada, mitu tundi üli
õpilase tööd defineerib meie 
ECTS ainepunkt.

Kuldne kesktee praeguse 
ja tulevase süsteemi vahel 
oleks 27 tundi, mis on lähim 
täisarvuline jagatis (40/1,5). 
Õppeaastas õpitaks sellisel

juhul 60 ECTS ainepunkti 
mahus aineid.

Kaaluda võiks ka varianti 
1 ECTS ainepunkt võrdub 30 
tundi tööd. Sellisel juhul pike
neks kas õppeaasta või suure
neks töötundide arv nädalas. 
Samas aga peab märkima, et 
Eestis ongi üks lühimaid aka
deemilisi aastaid võrreldes 
teiste Euroopa riikidega.

Praegu valmistatakse hari
dus- ja teadusministeeriumis 
ette ülikooliseaduse muutmi
se eelnõud. Üks diskussiooni- 
punkte on ka ECTS-süsteemi- 
le üleminek.

Õ p p e k o r r a l d u s e e s k i r j a  
sõnastus sõltub tulevase üli
kooliseaduse sõnastusest.

Miks peab TÜ üle m inem a ECTSi 
ainepunktisüsteem i kasutam isele?
Üliõpilas
esinduse 
aseesimees 
Krista Üts

Kahjuks ei ole see ülikooli ot
sustada, kas hakata kasutama 
ECTS-süsteemi või mitte. Sel
le kohustuse panevad meile 
Bologna otsused, kõrghari
duse rahvusvahelistumine ja 
ülikooliseadus.

Ülikooliseaduses on kirjas, 
et ECTS-süsteemile peab üle 
minema 2006. aasta 1. sep
tembriks.

Paralleelselt ECTS-süstee- 
miga jääb kehtima aga ka

meie praegune süsteem. Üli
õpilasena võin öelda, et eriti 
sõbralik ECTS-süsteem meie 
vastu ei ole. Jõuga surutakse 
üliõpilased mingite protsen
tide raamidesse. Kuid samas 
on see vajalik just üliõpilaste 
punktide ülekandmiseks, kui 
tudengid õpivad välismaal 
või tulevad Tartusse.

Uues ÕKEs toetan varian
ti, mis määratleb ECTS- 
süsteemi ainepunkti 1,5 
meie ainepunktina. Veel ei 
ole otsustatud, mitu tundi 
on üks ECTS Eestis, aga 27 
oleks ilus keskmine. 30 tu n 
ni varianti ei poolda, sest see 
tooks kaasa üliõpilaste õppe- 
mahu kasvu.

Uue õppekorralduseeskirja väljatöötamisel arvestati üliõpilaste ettepanekuid. Pildil õppe- 
ja üliõpilasosakonna juhataja Aune Valk (paremalt esimene) ja tasemeõppetalituse juhata
ja Eda Aitsen ning üliõpilased Priit Lomp ja Indrek Kriisa. a ija  sakova

Uus õppekorraldus
eeskiri ootab vastukaja
A ija  S akova

Nädala alguses saadeti 
teaduskondadesse ja kõi
kidele üliõpilastele teade 
uue õppekorralduseeskirja 
valmimise kohta. Õppe- ja 
üliõpilasosakond ja üliõpi- 
lasesindus ootavad tuden
gitelt kuni 1. detsembrini 
tagasisidet ja parandusette
panekuid.

Uus õppekorralduseeskiri 
(ÕKE) on õppe- ja üliõpilas
osakonna juhataja Aune Val
gu sõnul kavas esitada 23. 
detsembri ülikooli nõukogule 
kinnitamiseks ja hakkaks sel 
juhul kehtima sügissemestrist 
2006/2007. «Seepärast oota
me nii õppejõudude, üliõpilas
te kui ka administratiivtööta- 
jate arvamusi ja parandus
ettepanekuid juba detsembri 
alguses,» ütles Valk.

ÕKE uuendamise vajadus

Alates 2005. aasta algusest 
käivitas õppe- ja üliõpilas
osakond õppekorraldusalaste 
õiguslike regulatsioonide 
korrastamise ja lihtsustamise. 
Lihtsustamise all peetakse 
Aune Valgu sõnul silmas 
eelkõige regulatsioonide süs
teemsuse suurendamist, eri 
regulatsioonide arvu vähen
damist, parema arusaadavuse 
tagamist ja normiadressaatide 
õiguste ja kohustuste selgemat 
esitamist.

Tasemeõppetalituse juhata
ja Eda Aitseni sõnul selgusid 
selle aasta juunis õppe
osakonna esindajate ja üli
õpilaste kohtumisel mitmed 
kitsaskohad, mida ÕKE võiks 
paremini, kas siis leebemalt 
või rangemalt reguleerida. 
«Võrreldes varasemaga on 
ÕKEs tehtud mitmeid sisulisi 
muudatusi, mis puudutavad 
igapäevaselt iga üliõpilast (ai
neprogramm, ainetele regist
reerumine, eksamikorraldus 
jm),» selgitas Aitsen.

Õ p p e k o r r a l d u s e e s k i r j a  
läbitöötamisel osalenud geo
informaatika ja kartograafia 
prof Tõnu Oja sõnul on 2003. 
aastast kehtivas ÕKEs tehtud 
päris palju parandusi. «See 
omakorda ei lihtsusta aga 
teksti lugemist. Ka teksti lii
gendus ei ole kõige kergem ja 
seegi on põhjustanud üliõpi

U U S  O K E O O T A B  K O M M E N T A A R E

• ÕKE asub aadressil www.ut.ee/oo.
• Üliõpilaste parandusettepanekud saata üliõpilasesinduse 

aadressile info@tyye.ee 1. detsembriks.
• Õppejõudude ja teiste töötajate parandusettepanekud 

aadressil eda.aitsen@ut.ee.
• Kommentaare võib lisada ka UT veebi (vt ka lk 6).

• Järgmise semestri ainetele saab üliõpilane registreeruda 
semestri alguseni (PRAEGU: eelmise semestri lõpuni).

• Üldine kohustus eksamile registreerumiseks puudub, 
kuid õppejõud võib kohustada valima ÕISis eksamiaega 
(PRAEGU: kohustus registreerida eksamile).

• Eksamitööde parandamise ja eksamitulemuste sisestami
se periood on täpsemalt reguleeritud.

• Aineprogrammi seotus õppekavaga ja selle koostamise 
nõuded on selgemalt välja toodud.

• Üleminek 2006. a septembrist Euroopa ainepunktide üle
kandesüsteemile ECTS.

lastes arusaamatusi,» selgitas 
Oja.

Samuti tuleneb ÕKE uuen
damise vajadus Oja sõnul 
üldistest muutustest, nagu 
üleminek 3+2 õppekavadele, 
vanade õppekavade kadu
mine, kaugõppe muutumine 
osakoormusega õppeks ja/või 
avatud ülikooliks, residentide 
väljaarvamine üliõpilaste 
seast, Viljandi kultuuri
akadeemia õppekorralduse 
ühtlustamine ülejäänud üli
kooliga.

Võimalikult paljude panus
Uue ÕKE versiooni välja

töötamises on üliõpilastest 
osalenud üliõpilasesinduse 
esindajatena informaatika
4. a üliõpilane Krista Üts ja 
romanistika 1. a tudeng Ter
je Herman-Tennosaar ning 
korporantide seisukohtade 
esindajana usuteaduse 4. a 
üliõpilane Aitel Käpp. Õppe
jõududest osalesid komisjoni 
töös geoinformaatika ja karto
graafia prof Tõnu Oja, meditsii- 
niteooria ja eetika dots Andres 
Soosaar ja keelekeskuse juhata
ja Ilona Tragel. Samuti osalesid 
Viljandi kultuuriakadeemia 
õppedirektor Harry Illak ja ma
jandusteaduskonna dekanaadi 
juhataja Ene Kivisik ning mit
med õppeosakonna töötajad.

«Olgugi et ÕKE väljatööta
misse on olnud kaasatud 
mitmed üliõpilased ja õppe
jõud, ootame ka võimalikult 
paljude teiste arvamusi. Just 
õppejõud, üliõpilased ja

õppekorraldusspetsialistid on 
need, kelle tegevust uus ees
kiri tulevikus mõjutama hak
kab,» kommenteeris Valk.

Muutused registreerumises
Tudengitele suunatud ÕKE 

kaaskirjas on väljatoodud 
üheksa põhilist muudatust. 
Üliõpilasi kõige enam puudu
tama hakkavad muudatused 
on ainetele registreerumise 
aja pikendamine ja eksamite
le registreerimise kohustuse 
kaotamine. Muutunud on 
ka ÕKE struktuur ja üles
ehitus. Samuti on täpsemalt 
reguleeritud eksamitulemuste 
õppeinfosüsteemi (ÕIS) sises
tamise periood ja eri andmete 
ÕISi sisestamise vastutus ja 
kohustus.

Eesti Korporatsioonide 
Liidu esindajana on õppekor
ralduseeskirja muudatustega 
tegelenud ka informaatika 3. 
aasta üliõpilane Indrek Kriisa 
korp! Fraternitas Esticast.

Kriisa sõnul on õppeosa- 
kond meelsasti kuulanud 
üliõpilaste sisulisi arvamusi 
ning ka mitmete muudatuste 
vajalikkust mõistnud.

Krista Ütsi arvates peak
sid üliõpilased uude ÕKEsse 
suhtuma positiivselt. «Pal
jud asjad on muudetud just 
nende huve silmas pidades. 
Kuid sellegipoolest peaksid 
tudengid andma teada oma 
tähelepanekutest ja võimali
kest parandustest. Praegu on 
veel võimalik muudatusi sisse 
viia,» ütles Üts.

U U D I S E D

Tõlketeooria 
konverents
1.-3. detsembrini toimub Lossi 
3-425 rahvusvaheline konve
rents «Tõlketeooriad ja -prak- 
tikad. Võrdlev lähenemine».

Konverentsi plenaarette- 
kanded käsitlevad tõlketeoo
ria, esteetika, retseptsiooni, 
semantika ja filosoofia üldisi 
probleeme. Arutelud kesken
duvad järgmistele teemadele: 
ühiskonna ja  kultuuri, kir
janduse ja teatri ning keele ja 
metakeele tõlkimine.

Konverentsi korraldab TÜ 
prantsuse filoloogia eriala koos
töös semiootikaosakonna ja TLÜ 
humanitaarteaduskonnaga.

Konverentsi toetab Eesti 
Teadusfond ja Prantsuse Kul
tuurikeskus Tallinnas.

Info: www.fl.ut.ee/tolkekon- 
verents.

Keeletehnoloogia 
konverents
1.-4. detsembrini korraldab 
keeleteaduse ja -tehnoloogia 
doktorikool konverentsi «Teo
reetiline keeleteadus Eestis II».

Konverentsi eelseminari raa
mes esineb 29. novembril kell
10 ph aud 139 ettekandega 
«The Usage-Based Model and 
Corpus Linguistics» Rice’i üli
kooli prof Suzanne Kemmer.

Prof Kemmer on TÜ keele
teaduse ja -tehnoloogia dokto
rikooli sekretäri Marilii Adam- 
soni sõnul Eestis keeleteaduse 
ja -tehnoloogia doktorikooli 
väliseksperdina ning kohtub ka 
doktorikooli doktorantidega.

Tudengid osalevad 
robotivõistlusel
Täna kell 13 Tallinna Tehnika
ülikoolis algaval robotivõistlu
sel «Robotex 2005» osalevad 
ka TÜ üliõpilased.

TÜ Tehnoloogiainstituudi 
materjalitehnoloogia vanem
teaduri Aivo Aabloo sõnul 
tuleb võistlusel ehitada robot, 
mis suudab iseseisvalt liikuda 
kolmekorruselisel võistlus- 
väljakul ja päästa 10 minuti 
jooksul viimaselt korruselt 
mängukaru.

«Robotexi eesmärk on 
mehhatroonika ja robootika 
võimaluste tutvustamine 
avalikkuse, eriti tudengite ja 
koolinoorte hulgas,» selgitas 
Aabloo.

Lõppes üliõpilaste  
T-särgi konkurss
Lõppes 1. oktoobril välja kuulu
tatud tudengi T-särgi konkurss.

TÜ Üliõpilasesinduse teabe- 
valdkonna spetsialisti Mailin 
Aasmäe sõnul laekus kon
kursile 8 kavandit. Esikohta 
Aasmäe sõnul välja ei jaga
tud. «Kaht osalejat premeeriti 
TÜ aastapäevaballi piletitega. 
Need said külalisüliõpilane 
Svetlana Bogomolova ja õigus
teaduse üliõpilane Matthias 
Talmon,» ütles Aasmäe.

Õpetajakoolituse  
konverents
2. detsembril kell 10 algab 
Tartu Ülikooli Õpetajate Semi
naris (Salme la) konverents 
«Eesti õpetajaharidus Euroopa 
kontekstis».

Käsitletavad teemad on 
innovatiivsed suunad, riik
likud ja Euroopa trendid 
õpetajahariduses, ELi õpeta
jate pädevuste raamkirjeldus, 
Eesti õpetaja V kutsestandard, 
algaja õpetaja toetamise või
malused jpm.

Info: www.hillside.ee/ 
õpetaja.

http://www.ut.ee/oo
mailto:info@tyye.ee
mailto:eda.aitsen@ut.ee
http://www.fl.ut.ee/tolkekon-
http://www.hillside.ee/
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UT vajab foorumit
A ija  S akova

Tehes oma igapäevast 
tööd, tajub UT toimetus üha 
enam, et igal nädalal 4-lehe- 
küljelisena ilmuv ajaleht ei 
suuda olla piisavalt ülikooli 
teabekanaliks ja arvamuste 
foorumiks.

Seoses üliõpilaste, õppe
jõudude ja administratiiv- 
töötajate arvamuste ja paran
dusettepanekute kogumisega 
õppekorralduseeskirja kohta 
(vt lk 5) kerkib see probleem 
taas teravalt esile. Kommen
taaride ja arvamuste kogumi
ne on vajalik, kuid peale selle 
oleks vaja avalikku debatti ja 
debatikohta.

UT kolleegiumi esinaise, 
ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakonna juhataja dots 
Halliki Harro-Loidi sõnul on 
debatt asendamatu: «Kui loen 
ülikoolis plaanitavatest muu
datustest, siis on mulle oluline 
teada, kuidas need võivad ha
kata mõjutama tudengite elu 
või millist rakendusprobleemi 
märkab näiteks õppekorral-

dusspetsialist, mõne teise 
osakonna või teaduskonna 
õppejõud. Kas keegi arvab 
samamoodi kui mina või sel
gitab mulle mu arvamuse 
ekslikkust, võib-olla olen mil
lestki mööda lugenud? Ja mis 
kõige olulisem: kas ja kuivõrd 
oleme üldse valmis oma sõna 
sekka ütlema ja kuivõrd see 
arvesse läheb?».

Ajalehe praegune maht või
maldab küll avada ja käsitleda 
probleemsemaid ja diskus
siooni vajavaid teemasid, kuid 
ei suuda toimida interaktiivse 
foorumina. Sealjuures võiks 
aga ajalehe veeb olla just see 
koht, kus arutatakse ja käsit
letakse ülikoolielu muudatusi 
ja reforme.

Antud juhul võiks õppekor
ralduseeskirjaga tõstatuvad 
probleemid e-kirjade kõrval 
esitada ka kommentaaridena 
artiklile, kuid kas inimestel 
jagub selleks aega ja usku, et 
ülikoolis võiks suurematele 
uuendustele eelneda laiem 
debatt, mis muudatuste sisu 
ka mõjutab.

T õr vikrongkäik
Kady Sõstar
avalikkussuhete spetsialist

Traditsiooniline tõrvikrong- 
käik algab 1. detsembril 
kell 17 Vanemuise 46 õppe
hoone eest ja lõpeb ülikooli 
peahoone ees.

Kõige ees sammub ülikooli 
juhtkond. Seejärel tulevad 
teaduskonnad traditsioonilises 
järjestuses, ülikooli haldus- ja 
tugistruktuur ning asutused. 
Järgnevad vanuse järjekorras 
akadeemilised üliõpilasor
ganisatsioonid koos lippude 
jm atribuutikaga ning teised 
tudengiorganisatsioonid.

Tõrvikuid hakatakse jagama 
kell 16.30 Vanemuise 46 fua

jees. Igale organisatsioonile 
on kokku pandud tõrvikute 
komplekt (ettetellimisel
leane.morits@ut.ee), mis an
takse organisatsiooni esindaja
te kätte. Tõrvikutele palutakse 
võimalikult vara järele tulla.

Kogunemine algab Vane
muise 46 ees hiljemalt kell 
16.45. Rongkäik liigub mööda 
Vanemuise tänavat alla linna, 
pöörab Ülikooli tänavale ja 
suundub peahoone ette, kus 
rongkäiku tervitavad rektor 
ja üliõpilasesinduse esimees. 
Eelmistest aastatest alles hoi
tud tõrvikuid on võimalik täita 
esmaspäeval, 28. novembril kell
12-14 Vanemuise 46 garderoobi 
tagaruumis.

Teadussaates «Labor»
27. novembril kell 17.05 
Vikerraadios algavas tea
dussaates räägib füüsi- 
ka-aastast ja TÜ füüsika 
instituudist direktor Ergo 
Nõmmiste.

Veel on kavas lõik varem 
TÜ füüsikahoones eksponee
ritud tuumasünteesienergee-

tika näituse avamisest TTÜs 
ja täna TTÜs toimuvast viien
dast robotiehitajate võistlu
sest, samuti lühiuudised ja 
ajaloorubriik.

Saatejuht on Mart Umme
las. Saate kordust saab kuu
lata neljapäeval, 1. detsembril 
kell 1.00 öösel.

Õ N N I T L E M E

65
Tiiu Pastak, riidehoidja -  25. 
november
Jaan Pentšuk, analüütilise ja 
füüsika teadur -  25. november 
Aime Pahverk, ihtüoloogilise 
materjali koguja -  28. novem
ber

55

Peeter Torop, semiootika 
professor -  28. november 
Ülo Kadaja, remondigrupi 
juht -  29. november 
Enno Rohtmets, insener -  1. 
detsember

50

Gulžahon Jussufi, erakorrali
ne dotsent -  27. november

45
Pille Ööpik, polikliiniku ja 
pere assistent -  26. november 
Raul-Allan Kiivet, tervishoiu
korralduse professor -  30. 
november

40

Karsten Brüggemann, üld- 
ajaloo dotsent -  1. detsember

35

Tanel Käämbre, järeldoktor, 
erakorraline teadur -  26. 
november
Hannes Kollist, rakendusöko- 
loogia teadur -  30. november

25

Eva Ertis, infosekretär -  25. 
november
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Valmimas on ülikooli struktuuriraamat. Struktuuriüksustel 
esitada tellimused TÜ Kirjastuse aadressil merle.piho@ut.ee 
või tel 737 5946. Raamatu hind on 85 kr.

R A H V U S V A H E L I N E  S E M I  N A R I S A R I

«Estonia -  an Active Partner in European Integration»
2. detsembril kl 15-18 

Domus Dorpatensise ruumes Raekoja plats 1/Ülikooli 7 Teaduse 
ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis korraldab koos Eesti Teadus
te Akadeemia ja organisatsioonidega Koordinierungsstelle EG 
der Wissenschaftsorganisationen ning Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft viimase seminari

«Funding systems 
for research in the EU».

Esinevad Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder) 
president prof Gesine Schwan. («Universities for democratic 
societies»), TÜ rektor prof Jaak Aaviksoo ja Tallinna TTÜ 
teadusprorektor prof Rein Vaikmäe.
Seminari juhib Brüsseli büroo direktor Martin Grabert. Üritus 
on kõigile huvilistele tasuta!
Info: www.dorpatensis.ee
Registreerumine: 733 1345 või dorpatensis@dorpatensis.ee

S T I P E N D I U M

Eesti Üliõpilaste  
Toetusfondi stipendiumid

Toetusfond pakub majanduslikku tuge eesti üliõpilastele kõrge
mates õppeasutustes ja toetab akadeemilist tegevust, mis on 
seotud eesti kultuuri, keele ja ühiskonna edendamisega.
Uued stipendiumid on järgmised: esimene stipendium või
maldab eesti päritolu üliõpilastel, kes ei ela Eestis, viibida 
oma vanemate keele- ja kultuurikeskkonnas. Stipendium 
toetab aastast õpingut Eesti kõrgkoolis. Teine stipendium 
on suunatud eesti päritolu Eestis töötavatele kõrgharidusega 
spetsialistidele, kes soovivad end oma erialal akadeemiliselt 
täiendada, osaledes kursustel ja konverentsidel.
2006/2007. õa ankeet ja juhtnöörid: www.esfusa.org. Dokumen
tide esitamise tähtaeg (postitempel) on 15. veebruar 2006.

Info: Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus (raamatukogu, 
Struve 1-325, 50091 Tartu). Estonian Students Fund in USA, 
Inc., PO Box 110, New York, NY 10185, USA.

P R O F E S S O R I T E  K L U B I S

Kolmapäeval, 30. novembril kell 18 peab TÜ kohviku I 
korruse puhvetis Lille Lindmäe ettekande «Bioväli ja sellega 
seotud fenomenid».

Eesti suurim prilli- ja kontaktläätsevalik

Ü h e ku u lise d  ko n ta k tlä ä tse d  a la tes  140 k ro o n i/p a a r

E A 6 L E  •  V m O H
Elu on v a a ta m is t  v ä ä rt

www.eagle-vision.ee

TARTU Soola 8 (Emajõe Ärikeskus), 
tel. 7371060 
E-R 9-18, L 9-16 
tartu@eagle-vision.ee

Ta rtu  Ülikooli a a sta p ä e va b a liim i

2. detsem ber 19.00 Vanem uise kontserdim ajas

Õhtujuhid: Liina ja  Tõnis Lukas 
Esinevad: Tartu Jun ior  B ig -Band  & Sofia Rubina,  

Popsid, Uno Loop, õed Taulid, Virre

Pile tid  165.- tu d eng ile  m ü ü g il TÜ Ü liõpilasesinduses 
(Ü likoo li 18b) j a  195.- kõ ig ile  te iste le Vanemuise kassas 

ja  P ile tim aa ilm a  m üüg ipunk t ides .  Sooduspiletid h innaga  
150.-/180.- H anza .ne t-is t 14.11 kun i 30.11. 

Kohapeal 250 krooni, w w w .tyye .ee/ba ll

b a lli peasponsor: p̂taytedi
P R i K E

KAITSM ISED
2. dets kl 13 kaitseb TÜ nõukogu 
saalis Tiia Voor meditsiinidokto
ri kraadi taotlemiseks väitekirja 
«Micro-organisms in infancy 
and development of allergy, 
comparison of Estonian and 
Swedish children» («Allergiahai- 
guste kujunemise sõltuvus Eesti 
ja Rootsi laste kokkupuutest 
mikroorganismidega varases 
eas»). Juhendajad vanemtea
dur Kaja Julge (TÜ lastekliinik) 
ja emeriitprof Bengt Björksten 
(Karolinska Instituut).
Oponent Helsingi Ülikooli naha- 
ja allergiahaiguste kliiniku juha
taja prof Tari Haahtela;
Triine Annus kaitseb meditsii
nidoktori kraadi taotlemiseks 
väitekirja «Allergy in Estonian 
schoolchildren: time trends 
and characteristics» («Allergia- 
haigused Eesti kooliõpilastel: 
levimuse dünaamika ja tunnus
jooned»). Juhendajad med- 
kand Mall Riikjärv, emeriitprof 
Tiina Talvik (TÜ lastekliinik) ja 
emeriitprof Bengt Björksten 
(Karolinska Instituut).
Oponent Norra Rahvatervise 
Instituudi krooniliste haiguste 
osakonna juhataja Wenche 
Nystad (PhD).

TEADE
Alates 24. novembrist on TÜ 
Raamatukogus avatud näitus 
«Vironia 105», mis tutvustab 
korp! Vironiat loomisest täna
päevani. Ülespanek jääb ava
tuks 8. jaanuarini 2006.

27. novembril lõpeb keskaegse 
Tartu toomkiriku tornide esi
mene külastushooaeg, seetõttu 
on viimasel päeval (pühapäeval) 
tornid avatud koidust ehani. Tor
nid avatakse pühapäeval kl 8.27 
ja suletakse kl 17.

25. nov kl 15 tähistab TU Füüsika 
Instituut 30 aasta möödumist 
instituudi peahoone valmimi
sest.

21. nov -  3. dets on TÜ Raamatu
poes kirjastuse TEA sõnaraama
tute soodusmüük.

26. nov kl 11 algab TÜ Raama
tupoes lastehommik. Loetakse 
eesti muinasjutte.

28. nov kuni 3. dets toimub TÜ 
Raamatupoes keemiakirjanduse 
näitusmüük.
Info: www.ut.ee/raamatupood.

LOENG
2. dets toimub avaliku halduse 
osakonnas Tiigi 78-236 kur
suse «Eesti avalik haldus»
raames kaks avalikku loengut. 
Kl 12.15-13.45 tutvustab õigus
kantsleri tegevust Allar Jõks. 
Kl 14.15-15.45 käsitleb ministri 
institutsiooni põllumajandusmi
nister Ester Tuiksoo.

28. nov kl 18.15 toimub TÜ 
peahoone aud 128 AIESECi 
õppesarja «Klapid eest!» loeng 
«Kuidas sessi ja stressiga toime 
tulla?».
Ettekandega esineb Eesti-Rootsi 
Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia 
Instituudi teadur Merike Sisask.

KONTSERT

TU AULAS
25. nov kl 19 ansambli Quarteto 
Gelato (Kanada) kontsert «Jõu
ludega ümber maailma».
26. nov kl 17 Heino Kaljuste 80. 
sünniaastapäeva kontsert.

BOTAANIKAAIAS
4., 11. ja 18. dets kl 17 advendi- 
kontsert. Flöödil, plokkflöödil, viiulil 
ja harfil esinevad muusikud Anneli 
Kuusk, Helena Valpeteris ja Lilian 
Langsepp koos õpilastega. Tasuta.

A R H E O L O O G I A S T  T A R T U S

29. novembril kell 16.15 kõneleb ajaloo muuseumis popu
laarteaduslike teeõhtute sarjas «Huvitavat teadusest ja elust» 
arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri. Teemaks on «Tartu 
minevik arheoloogia valguses». Seekordne teeõhtu toimub 
neljapäeva asemel erandlikult teisipäevasel päeval.

heade mõtete linn

S A N G A R  Hansapank POSlflüSBS

a/&*4/rtg, 

Mefmann Reisid I
Head mõtted sasvad ai

M TARTU Ü LIK O O L

EESTI ÜLIKOOLI 86. AASTAPÄEV

KOLMAPÄEV, 30. NOVEMBER
kell 13 Tartu Ülikooli Tallinna päev Rahvusraamatukogus 
kell 19 Rektori õhtusöök ülikooli audoktoritele ja auliikmetele 

ülikooli vanas kohvikus (kutsetega)

NELJAPÄEV, 1. DETSEMBER
kell 12 Eesti ülikooli 86. aastapäeva aktus aulas

akadeemiline loeng, ülikooli audoktorite ja doktorite 
promoveerimine, TÜ Rahvusmõtte auhinna üleandmine. 
Aktuse otseülekanne aadressil http://video.ut.ee 

kell 15 Rektori vastuvõtt ülikooli ajaloo muuseumis Toomel 
(kutsetega) 

kell 17 Ülikooli tõrvikrongkäik
kell 19 Kontsert «Rütmide müsteerium» ülikooli aulas. Rahva- ja 

yazz-muusika sünteesid Villu Veski ja Viljandi kultuuri
akadeemia tudengite esituses

REEDE, 2. DETSEMBER
kell 15 Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumide üleandmine 

ülikooli vana kohviku rõdusaalis 
kell 15 Õigusteaduskonna uue õppehoone Iuridicum II avamine 

Näituse 13a
kell 19 Aastapäevaball Vanemuise kontserdimajas

Türi kolledž 
TEISIPÄEV, 29. NOVEMBER

kell 18 Eesti ülikooli 86. aastapäeva tähistamine Türi kolledžis -  
aktus, tõrvikrongkäik, teklite üleandmine esmakursus- 
lastele, Keskkonnainvesteeringute Keskuse stipendiu
mide üleandmine, akadeemiline loeng

Narva kolledž 
KOLMAPÄEV, 30. NOVEMBER

kell 18 Eesti ülikooli 86. aastapäevale pühendatud kontsert 
Narva raekojas. Esineb ansambel Jää-äär. Kolledži 
kuldmärkide üleandmine

Pärnu kolledž 
NELJAPÄEV, 1. DETSEMBER

kell 17 Eesti ülikooli 86. aastapäeva tähistamine Pärnu kolledžis- 
tõrvikrongkäik, akadeemiline loeng, kolledži kuldmärki
de üleandmine, kontsert

mailto:leane.morits@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:merle.piho@ut.ee
http://www.dorpatensis.ee
mailto:dorpatensis@dorpatensis.ee
http://www.esfusa.org
http://www.eagle-vision.ee
mailto:tartu@eagle-vision.ee
http://www.tyye.ee/ball
http://www.ut.ee/raamatupood
http://video.ut.ee
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International 10
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Tartu Ülikooli 
arendusülesanded
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Vastajaid: 265 
Uus küsimus:

Kas oled sisekommunikatsiooni 
uuringu küsimustiku ära täitnud? 

Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

O N L I N E - K Ü S I T L U S

Mis takistab 
loengutes käimist?

4.-6. detsembrini 1990 
toimusid esimesed sõja
järgsed Tartu Ülikooli 
Üliõpilaskonna Edustuse  
valimised.

U U D I S E D

Ülikooli aastapäev  
Narva kolledžis
30. novembril tähistati ülikooli 
aastapäeva Narva kolledžis.

Narva linnuses toimus 
kontsert ning anti üle kolledži 
kõrgeimad autasud -  kuld- 
märgid.

Kuldmärgi pälvisid Pihkva 
oblasti peavalitsuse hari
dusosakonna juhataja Vera 
Jemeljanova ja postuumselt 
Eesti Muinsuskaitseameti 
peadirektor Agne Trummal. 
Kuldmärgiga tunnustatakse 
inimesi väljastpoolt kolledžit, 
kes on märkimisväärselt kaa
sa aidanud kolledži ja Narva 
linna arengule.

TA üliõpilastööde 
konverents
6. detsembril kell 12 algab Tal
linnas Eesti Teaduste Akadee
mias üliõpilaste teadustööde 
konkursi võitjate autasustami
ne ja konverents.

TÜst peavad ettekande I 
auhinna saanud materjaliteh
noloogia magistrant Martin 
Järvekülg, ajaloo doktorant 
Linda Kaljundi ja 2005. a Eu
roopa Liidu Noorte teadlaste 
konkursi III koha võitja, in
formaatika üliõpilane Margus 
Niitsoo.

TÜst pälvisid I auhinna neli 
ja II auhinna seitse üliõpilast 
(UT nr 38, 25. nov).

Kultuuriakadeem ia  
avab muusikamaja
9. detsembril kell 15 avatakse 
Viljandi kultuuriakadeemia 
Muusikamaja.

Kell 19 algab pidu Kultuu
rimajas. Kavas on mitmed 
üllatused, tantsuks mängib 
ansambel Estonian Dream 
Girls Band.

Dekaanina jätkab 
professor Birute Klaas
A ija  S akova

Prof Gerhard Rägo 
mälestusmedalid
A nne Tenno
puhta matemaatika instituudi 
sekretär

Homme kell 12 antakse TÜ 
nõukogu saalis üle prof Ger
hard Rägo (pildil) mälestus
medalid.

Medali saavad TLÜ kauaaeg
ne õppejõud Endel Noor, Treff- 
neri Gümnaasiumi õppealaju
hataja ja matemaatikaõpetaja 
Aime Punga, Türi Gümnaasiu
mi matemaatikaõpetaja Margit 
Arro, TÜ Teaduskooli mate
maatika põhiastme metoodik 
Hilja Afanasjeva ja Tallinna 
Kivimäe Põhikooli matemaa
tikaõpetaja Maie Sepp.

Medali on saanud koos 
homsete autasustatutega 114 
isikut või kollektiivi silma
paistvate teenete eest õpetaja- 
või õppejõutöös, õppe- ja me
toodilise kirjanduse jmt välja
töötamise ning tõhusa kaasabi 
eest matemaatika õpetamise 
täiustamisel koolides.

Prof Gerhard Rägo (1892- 
1968) medali asutasid 1990. a 
Tartu Ülikool ja Eesti Mate

maatika Selts.
Prof Gerhard Rägo oli 

silmapaistev matemaatik- 
didaktik. Ta töötas välja 
gümnaasiumiõpetajate ette- 
valmistuskava TÜ juures ning 
koostas õppekavad matemaa- 
tika-loodusteaduskonnale. Ta 
oli Tartu Ülikoolis õpetajate 
ettevalmistamisega tegelenud 
didaktilis-metoodilise semi
nari juhataja abi ja aastatel 
1936-1940 juhataja.

Rägo on olnud ka dekaan, 
kateedrijuhataja ja prorektor.

Õigusteaduskonna arendusjuht Peep Pruks juhib tähelepanu sellele, kui hästi on raamatu
riiulid raamatukogus valgustatud. Alumisel pildil suure auditooriumi toolid. 2 X v a rje  s o o t a k

Iuridicum II sai valmis

Eesti keele (võõrkeelena) 
prof Birute Klaas (pildil) va
liti kolmandat korda filosoo
fiateaduskonna dekaaniks.

Dekaani valimisel osales 
valimiskogu 142 liikmest 118. 
Klaasi poolt hääletas 102 valijat.

Kandidatuuri esitasid vene 
ja slaavi filoloogia, eesti ja 
soome-ugri keeleteaduse, 
kunstide ning kirjanduse ja 
rahvaluule osakonnad. Vene ja 
slaavi filoloogia osakonna ju
hataja prof Irina Külmoja sõnul 
on Birute Klaas parim isik, kes 
oskab filosoofiateaduskonna 
huvide eest seista. «Seejuures 
teeb ta seda nii leebelt ja nai
selikult, et keegi ei solvu. Ka 
teaduskonnasisene õhkkond, 
osakondadevahelised suhted 
on sõbralikud. Keegi pole 
tõrjutud ega tunne end margi
naalina,» lisas Külmoja.

Prof Klaas lubas järgneval 
kolmel aasta teha kõik endast 
oleneva, et säilitada ka tule
vikus teaduskonna rahulik ja 
innustav töökeskkond.

Klaasi üks suurimaid saavu
tusi on Külmoja sõnul see, et 
tal on õnnestunud teiste eri
alade inimesi panna väärtus
tama humanitaariat. V a rje  S o o ta k

Täna avatakse pidulikult 
õigusteaduskonna teine 
õppehoone Iuridicum II.

Põhimajast üle tee asuvas 
uues hoones Näituse 13a 
on õigusteaduskonna teabe
keskus (raamatukogu), kaks 
180-kohalist auditooriumi, 
uued õppejõudude töökohad, 
videokonverentsi ruum jm.

Kaasaegsed töötingimused

Õigusteaduskonna juhatuse 
liige Peep Pruks peab tuden
gite jaoks kõige olulisemaks 
muudatuseks tervel korrusel 
paiknevat teabekeskust. 
«Meie esimeses majas oli 
väike 18 töökohaga raamatu
kogu, siin on kohti kolm korda 
rohkem.»

Pruksi sõnul on seal ka väga 
hea Interneti-ühendus ja oma
ette arvutiklass. «Kõik kohad 
on varustatud Internetiga, 
saab kasutada nii statsionaar
seid kui ka sülearvuteid.»

Kahe maja peale kokku 
on teaduskonnas nüüd 70 
kaasaegset õppejõudude ja 
teadurite töökohta. «Siin saab 
hakata toimima tõeline mees
konnatöö, sest ka doktoranti
dele jagub omaette kohti.»

Kolmandaks tõstab Pruks 
esile videokonverentsi võima

lusi, mis seni puudusid tea
duskonnas üldse. Pruksi sõnul 
on koos Põhjamaade ülikooli
dega käivitamisel doktorikool 
ja konverentsivõimalus on 
selleks väga vajalik.

Kui teaduskond 1997. a 
Näituse 20 renoveeritud maj
ja kolis, jäi puudu suurtest 
auditooriumitest. Uues majas 
on kaks 180-kohalist auditoo
riumi, mis on samuti video
projektoritega varustatud.

Õppetoolidest kolivad uude 
majja rahvusvahelise õiguse 
õppetool, Euroopa õiguse 
õppetool, rahvusvahelise 
eraõiguse õppetool, lepingu
õiguse ning osa riigi- ja hal
dusõiguse õppetooli õppe
jõududest.

Vanast uus

Vana maja ostuks inves
teeris teaduskond 3 miljonit 
omavahendeid, täiendavaks 
ehituseks ja sisustuseks veel 
3 miljonit.

Õppehoone ümberehitamist 
alustati kolm aastat tagasi, 
kuid ehitamise ajal selgus, et 
kõik põrandad, vaheseinad 
jpm tuleb asendada. «See
tõttu hakkas valmissaamine 
venima. Kuid tehti uus projekt 
ja me saime ka paljud oma 
soovid realiseeritud,» selgi
tas Pruks. Tudengid on küll

kurtnud, et uus maja olevat 
liiga külm. Ehitaja on Facio 
Ehituse AS, sisustas Saloni 
Büroomööbli AS. Hoone 
kogumaksumuseks kujunes 
koos sisustusega ca 15 miljo
nit krooni.

«Väga hindame U-Disain 
OÜ arhitektide Mart Veskeri 
ja  Uko Künnapi tööd, kes 
sellest vanast hoonest väga 
kaasaegse ilmega maja tegid. 
Nii asendati puitlaudis, roh
kesti on klaasi, mis annab 
juurde palju valgust, raama- 
tukogulaudadel on kasutatud 
kangast jne.

Küsimusele, kas nüüd on 
õigusteaduskonna ruumiprob- 
leemid lahendatud, vastas 
Pruks, et ees seisab teadus
konnaga liitunud õigusins
tituudi hoone juurdeehitus 
Tallinnas.

Tartu Ülikooli Rahvusmõtte 
auhinna pälvis Veljo Tormis

Eile promoveeriti Tartu Ülikooli audoktoriteks Stephen John Proctor, Ants Viires ja 
Jürgen von Ungern-Sternberg. v a r je  s o o ta k , a ija  sakova

Eilsel ülikooli aastapäeva
aktusel kuulutas prorektor 
prof Jaak Kangilaski TÜ 
Rahvusmõtte selle aasta 
laureaadiks helilooja Veljo 
Tormise (pildil).

Ta märkis, et Veljo Tormis 
on oma muusikaloominguga 
sidunud sajanditevanuse ees
ti ja teiste läänemeresoome 
rahvaste regilaulu uusaegse 
Euroopa koorimuusika vor
midega. «Tormise muusika 
on väljendanud väikeste rah
vaste iseolemise õigust ja ta
het siis, kui võõrvõim keelas 
sellest sõnadega rääkida.

Veljo Tormise looming on 
võitnud suure rahvusvaheli
se tunnustuse,» kõneles prof 
Kangilaski.

Veljo Tormise looming ja 
ühiskondlik töö on tugevda
nud eestlaste eneseteadvust 
ja aidanud seda maailmale 
tutvustada.

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


2 U N IV E R S ITA S  TA R TU E N S IS  2 detsember 2005

Juridica International 
on ilmunud kümme aastat
P eep  P ru ks
õigusteaduskonna arendus
juht, Jurid ica Internationali 
vastutav väljaandja alates
1996. a

6. detsembril kell 9.30 algab 
aulas õigusteaduskonna 
teadusajakirja Juridica 
International 10. aastapäe
vale pühendatud rahvus
vaheline teaduskonverents 
«European Legal Harmony: 
Goals and Milestones».

Konverentsi avab rektor 
akadeemik Jaak Aaviksoo, 
tervitussõnavõtud on justiits
minister Rein Langilt ja Riigi
kohtu esimehelt Märt Raskilt. 
TÜst esinevad ettekannetega 
Juridica Internationali pea
toimetaja prof Paul Varul ja 
õigusinstituudi intellektuaal
se omandi õiguse prof Heiki 
Pisuke.

Valdav osa konverentsi ette
kannetest on seotud eraõiguse 
rahvusvahelise harmoniseeri
misega, mille keskne projekt 
on Euroopa tsiviilkoodeksi 
väljatöötamine. Sellekohane 
tegevus algas juba 1999. aas
tal ning kestab 2007. aastani.

Euroopa tsiviilkoodeksi 
väljatöötamisel osalevad 
tsiviilõigusteadlased kõigist 
Euroopa liikmesriikidest. 
Eestit esindavad tsiviilõiguse 
korraline prof Paul Varul ja 
tsiviilõiguse dots Irene Kull.

Enamik ettekandjaid on 
ühtlasi Euroopa tsiviilkoodek
si väljatöötamise peakomis
joni liikmed. Ettekannetega 
esinevad ka näiteks komis
joni esimees prof Christian 
von Bar Saksamaalt, prof 
Hugh Beale Suurbritanniast 
ja TÜ audoktor prof Peter 
Schlechtriem Saksamaalt. 
Schlechtriem on ühtlasi ka 
Juridica Internationali toi
metuskolleegiumi välisliige. 
Välisliikmetest esinevad veel

Juridica Internationali peatoimetaja prof Paul Varuli sõnul on ajakirja juubelikonverents 
seni Eestis korraldatud kõrgeima tasemega õigusalane konverents. AIJA SAKOVA

prof Erik Nerep Rootsist ja 
prof Werner Krawietz Saksa
maalt.

Samuti on ettekandeid 
Euroopa tsiviilkoodeksi
väljatöötamise peakomisjoni 
liikmetelt Taanist, Itaaliast, 
Poolast, Belgiast, Soomest, 
Leedust ja Lätist.

Juridica Internationali 
juubelikonverentsi puhul on 
tegemist kõrgeima tasemega 
õigusalase konverentsiga, 
mida Eestis on korraldatud. 
Osavõtjatele avaneb võimalus 
kuulata ettekandeid uusi
matest arengutest Euroopa 
eraõiguses. Euroopa tsiviil
koodeksi väljatöötamise pea
komisjoni liikmete kohalolu 
Tartus mõjutab omakorda 
Eesti eraõiguse arengut.

Konverentsi töökeeleks 
on inglise keel, osavõtt on 
tasuta.

Registreerimisinfo: www. 
juridica.ee.

Euroopa tsiviilkoodeks
Paul V aru l
tsiviilõ iguse prof,
Euroopa tsiviilkoodeksi pea
komisjoni liige

7.-10. detsembrini toimub 
Tartus Euroopa tsiviilkoo
deksi väljatöötamise peako
misjoni 13. töösessioon.

Tartus arutatavad teemad 
on vallasasjade üürilepingud, 
tagatised vallasasjade kaudu, 
lepinguvälise kahju hüvitami
ne, laenulepingud, e-kauban- 
dus ja alusetu rikastumine.

Euroopa tsiviilkoodeksi 
väljatöötamise peakomisjon 
(Study Group on a European 
Civil Code) alustas oma tööd 
1999. a. Lõpule peaks see 
jõudma 2007. Tegevus toimub 
koostöös Euroopa Komisjoni
ga. Eesmärk on koostada Eu
roopa tsiviilkoodeks, mis oleks

mudelseaduseks kõigile Euroo
pa Liidu liikmesriikidele.

Euroopa tsiviilkoodeksi 
põhisisuks on lepinguõigus, 
aga ka lepinguvälise kahju 
hüvitamine, aluseta rikastu
mine, käsundita asjaajamine 
ning samuti mõningad asja
õiguse probleemid.

Euroopa tsiviilkoodeks 
mudelseadusena hakkab mõju
tama Eesti tsiviilseadustiku 
edasist arengut, kuna Eestis on 
oluline arvestada neid järeldusi, 
mida tehakse Euroopa tsiviil
koodeksi koostamise käigus. 
Samas on Eestil oma esindajate 
kaudu võimalik avaldada mõju 
Euroopa tsiviilkoodeksi koos
tamisele, võttes arvesse meie 
enda kogemusi ja praktikat.

Lisateavet Euroopa tsiviil
koodeksi koostamise kohta 
saab www.sgecc.net.

U U D I S E D

Tõrva kool m äletab  
oma vilistlast
Tõrva gümnaasiumis avati 
kooli 88. aastapäeval prof 
Eduard Vääri (1926-2005) 
nimeline klass ja nimetahvel.

Eduard Vääri lõpetas Tõrva 
gümnaasiumi 1945. aastal 
kuldmedaliga.

Prof Vääri sidemed oma 
kodukandiga olid tihedad. 
Tema eestvedamisel valmis 
kooli lipp, ta oli «Mulkide 
almanaki» toimetaja, osales 
Mulkide Seltsi töös jne.

Katte Eduard Vääri nime
tahvlilt eemaldasid lesk, dots 
Reet Vääri, tütar Elia Vääri 
ning õde Koidula Vääri.

Eduard Vääri.

•  •

Ülikooli arendusülesanded 2006. a
A in  H e in a ru
teadusprorektor

TÜ nõukogu võttis vastu üli
kooli arengukavast A2008 
tulenevad täpsustatud aren
dusülesanded 2006. aastaks.

Edasise arengu seisuko
halt on võtmetähtsusega TÜ 
seaduse uue versiooni vastu
võtmise taotlemine, ajaloolise 
tuumikhoonestuse renoveeri- 
misprogrammi käivitamine, 
tehnoloogiainstituudis tuu- 
miklaborite tegevuse käivita
mine, keemiahoone ehituse 
alustamine.

Arendusülesannetes on sil
manähtav ülikooli rahvusva
helistumise ja rahvusülikooli 
tugevdamise paralleelsus.

Kõigi nende suurte arendus- 
ülesannete kõrval on võib-olla 
ülikooli arengule hoopis suu
rema tähtsusega kavandatav 
sise- ja  väliskommunikat- 
siooni oluline parandamine. 
Peaksime selgelt aduma, et 
ülikoolisisene tegevus oleks 
vajalik ja optimaalselt toimiv, 
samas andma ülikoolist välja 
üheseid ja selgeid sõnumeid 
meie rolli ja missiooni kohta.

Arendusülesannete edukas 
täitmine on võimalik vaid 
kogu ülikoolipere ühise tege
vuse tulemusel.

Jõudu tööle ja 
head saabuvat uut aastat!
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1. Rahvusülikooli tugevdamine
• TÜ seaduse uue versiooni 

vastuvõtmise taotlemine
• Eesti teaduskeele arendus- 

kava elluviimine
• Eestikeelsete õpikute koos

tamise plaani väljatöötamine
• Rahvusteaduste edendami

se kava väljatöötamine
• Ajaloolise tuumikhoonestu

se renoveerimisprogrammi 
käivitamine

2 . R ahvu svah e lis tu m in e
• Rahvusvaheliselt konkurent

sivõimeliste tippkeskuste 
väljaarendamine

• Rahvusvahelise suveülikooli 
tegevuse laiendamine

• Võõrkeelsete õppekavade 
arendusplaani väljatöötamine

• Turundustegevuse ja vahetus- 
võimaluste laiendamine välis
üliõpilaste värbamiseks

3. Rahvusliku tippharitlaskon- 
na järjepidevuse tagam ine

' Doktoriõppe uuenduste 
(atesteerimiste kajastamine 
ÕISis, individuaalplaan, 
doktoriõppe lepe, üleülikoo- 
lilised ained) juurutamine

• Doktorikoolide arendamine
4 . In te lle k tu a a ls e  k a p ita li 

ra k e n d a m in e
• Tuumiklaborite tegevuse 

käivitamine tehnoloogiliste 
arendusprojektide läbiviimi
seks

5. Oppe kvaliteed i tag am in e
• Uue õppekorralduseeskirja 

rakendamine
• Kvaliteedisüsteemi arenda

mine
• Õppetöö turundusstrateegia 

väljatöötamine
• E-õppe strateegia käivitamine
• Programmipõhise õppe 

rakendamine
6 . M uu
• Muuseumide arengukava 

väljatöötamine
• Ülikooli infotehnoloogilise 

infrastruktuuri tugevdamine
• Maarjamõisa välja detail

planeeringu muudatuse 
lähteülesande koostamine 
ja detailplaneeringu muuda
tuse algatamine

• Uue keemiahoone projek
teerimine, ehitushanke läbi
viimine

• Spordihoone juurdeehituse
I etapi ehitushanke läbivii
mine ja ehitamine

• Kommunikatsiooni tege
vuskava väljatöötamine ja 
rakendamine

• Sisekoolituse põhimõtete 
ja korra väljatöötamine ja 
rakendamine

• Teadus- ja arendusosakon
na baasil rahvusvaheliste 
projektide taotlemise ning 
rakendamise tugisüsteemi 
väljaarendamine

Raefondi preemia said aka
deemikud Peeter Tulviste ja  
Mart Ustav.

• m

Ülikooli sihtasutus 
jagab stipendiume
Ruth Kotsar
TÜ Sihtasutuse 
juhatuse liige

Täna kell 15 annab TÜ Siht
asutus ülikooli kohviku rõdu
saalis kätte stipendiumid 38 
üliõpilasele, ühele seltsile 
ja kahele TÜ töötajale Tartu 
Raefondi preemia.

Kokku jagatakse 20 fondist 
489 700 krooni.
• TÜ Raefondi stipendiumi 
antakse Tartust pärit üliõpila
sele eduka õppe- ja teadustöö 
toetuseks (igale teaduskonnale 
üks stipendium). Stipendiumi 
said üliõpilased Liis Väli, AR
3. a ja Hella Suvi, SO 2. a, 
magistrandid Karin Nurme, 
FK 1. a, Signe Vanker HT 2. a, 
Oliver Lukason MJ 2. a, Eero 
Kangor, FL 1. a, Gerli Odrusk, 
KK 1. a ja Triin Vakker, US 
1. a ning doktorandid Liina 
Nagirnaja, BG 1. a ja Paavo 
Randma, OI 2. a.
• Raefondi preemia pälvisid 
akadeemikud Peeter Tulviste 
ja Mart Ustav. See määratak
se TÜ õppejõule, üliõpilasele 
töötajale Tartu linna ajalugu, 
haldust, infrastruktuuri ja 
huve käsitlevate silmapaistvate 
teadus-, õppe- ja arendustöö 
tulemuste eest, samuti sama
suunalise teadus- ja õppetege
vuse arendamise eest.
• TÜ Seitsmenda Samba sti
pendiumi sai OI 2. a doktorant 
Jaanika Erne silmapaistvate 
õppe- ja teadustöö tulemuste 
eest.
• Eesti Rahvuskomitee Ühend
riikides stipendium määrati 
eesti rahvuslikke küsimusi või 
väliseestlust käsitleva õppe- ja 
teadus- ning ühiskondliku te
gevuse eest Andres Lundalinile 
(SO 1. a magistrant).
• Estraveli reisisihi stipen
dium antakse TÜ partner- 
ülikoolis vahetusüliõpilasena 
õppivale üliõpilasele või ka 
noorteadlasele. Selle said üli
õpilased Liilia Erik, HT 2. a ja  
Rahel Vilu, FL 3. a, magistrant 
Reelika Niit, FL 2. a ja dokto
rant Reeli Sirotkina, SO 3. a.
• Hermanni reisistipendium 
toetab TÜ magistrante ja dok
torante nende õppe- ja teadus- 
reisidel. Stipendiumi said dok
torandid Timur Guzairov, (FL,
3. a, Mihhail Juhkam, MT, 1. a, 
Roosmarii Kurvits, SO 2. a ja 
Riina Vibo, AR 4. a.
• Ruth Käbini stipendium 
antakse õppe- ja teadustöös 
edukatele arstiteaduskonna 
põhiõppe üliõpilastele ning 
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 
toetuseks, et osaleda rahvusva
heliste organisatsioonide tege
vuses. Stipendiumi pälvisid üli
õpilane Martin Sergejev4. aja 
Arstiteaduse Üliõpilaste Selts.
• Liisa Kolumbuse stipen
dium toetab eesti soost arsti
teaduskonna doktorante. Sti
pendiumi said 3. a doktorandid 
Piret Mitt ja Kristiina Rull.
• Heino Kruse stipendium an
takse arstiteaduskonna üliõpi
lasele või noorteadlasele tema 
õppe- ja teadustöö toetamiseks 
nii Eesti kui välismaa ülikoolis. 
Stipendium määrati doktorant 
Mikk Pauklinile (2. a).
• Hilda ja Harri Mägi stipen
dium antakse eesti päritolu 
noorteadlasele või kraadiõppu
rile arstiteadusliku uurimistöö 
ja õpingute toetuseks. Selle sai 
doktorant Mari-Anne Philips 
(2. a).
• Eugen Püssi stipendium an
takse õppe- ja teadustöös edu
kale arstiteaduskonna üliõpi
lasele, kes vajab materiaalset 
toetust. Stipendium määrati 
üliõpilastele Silja Uibole (3. a)

ja Kristi Huikile (4. a).
• Georg-Leander Vehiku sti
pendium antakse materiaalse 
toetusena õppe- ja teadustöös 
edukatele arstiteaduskonna 
üliõpilastele. See määrati 5. a 
üliõpilasele Paula Reeman
nile.
• Eesti Olümpiakomitee sti
pendium toetab õppetöös ja 
spordiliikumise edendamises 
väljapaistvate tulemustega 
kehakultuuriteaduskonna üli
õpilast. Stipendiumi pälvis 
Mirjam Liimask (3. a).
• Karine ja Martin Koobase 
stipendium toetab eesti filo
loogia osakonna põhiõppe üli
õpilaste õppe- ja teadustööd, 
see määrati Nele Salvestele 
(3. a).
• Valter Niiluse stipendium
antakse läänemeresoome keel
te uurimisvaldkonnas õppivale 
edukale tudengile või kraadi
õppurile tema õppe- ja teadus
töö toetuseks. Stipendiumi sai 
Evelyn Lätt (1. a magistrant).
• Gustav Teichmülleri stipen
dium antakse filosoofia üliõpi
lasele (alates 2. nominaalsest 
õppeaastast) õppe- ja teadus
töö toetuseks. Selle pälvis Riin 
Sirkel (1. a doktorant).
• Puhk-Mörneri stipendium 
antakse ajaloo- ja õigustea
duse, iseäranis õigusajaloo 
õppurile. Stipendiumi sai 2. a 
doktorant Marten Seppel.
• Ahti Pae stipendium antakse 
peaainena ajakirjandust, õigus
teadust, majandusteadust või 
sotsiaalteadusi õppivale edukale 
üliõpilasele. Stipendium määra
ti Age Lainele (SO. 2. a).
• Eduard ja Eero Raigi sti
pendium antakse õigus- ja 
majandusteadust õppivatele 
eesti päritolu üliõpilastele 
õppe- ja teadustöö toetami
seks. Stipendiumi. said dokto
rant Toomas Hinnosaar (MJ,
4. a) ja magistrant Maarja 
Torga (OI, 1. a).
• Flory ja Erik Kalve stipen
dium toetab majandustea
duskonna noore teadlase või 
üliõpilase teaduslikku uuri
mistööd ja edasiõppimist (ka 
Põhjamaades). Selle pälvis 4. a 
doktorant Marit Hinnosaar.
• August Parise stipendiumi, 
mis toetab keemiat, eeskätt 
keskkonnakeemia eriala õppi
vat üliõpilast, sai magistrant 
Nadežda Aleksejeva (FK, 
1.a).

http://www.sgecc.net
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Andre Lipand. Oleg Košik. Marina Panarina. Ragne Piir. Aigar Vaigu.

Hansapank toetab edukaid õppijaid
V a rje  S o o ta k

Eile anti ülikooli viiele sil
mapaistvale üliõpilasele 
pidulikult üle Hansapanga 
stipendiumid.

Tartu Kultuurkapitali välja 
kuulutatud Hansapanga sti- 
pendiumikonkursi kaheksat
15 OOOkroonist stipendiumi 
võisid taotleda Eesti Maaüli- 
kooli ja Tartu Ülikooli õigus-, 
majandus-, matemaatika- 
informaatika, füüsika-kee- 
mia- ja sotsiaalteaduskonna 
täiskoormusega bakalaureu
seõppe üliõpilased alates 3. 
semestrist. Neil pidid olema 
silmapaistvad õppetulemused 
ning nad pidid olema ka ühis
kondlikult aktiivsed.

Olümpiaadid ja ülikool

Peaaegu kõik stipendiumi
saajad on juba kooliajal saa
nud olümpiaadidel häid tule
musi ning jätkanud ülikoolis 
koostööd teaduskooliga, kes 
tegeleb koolinoorte teadusse 
viimisega.

Matemaatika 3. a üliõpi
lane Oleg Košik on tulemus
likult osalenud reaalainete 
olümpiaadidel. Ülikoolis aitab 
ta õpilasi olümpiaadideks 
ette valmistada ja ta on ka 
matemaatika- ja füüsika- 
olümpiaadi žürii liige. Samuti 
toimetab Oleg matemaatika- 
olümpiaadide veebilehte. 2. a 
bioloogiatudeng Marina 
Panarina lülitus samuti pärast

õpilasolümpiaadidel osalemist 
ülikoolis bioloogiaolümpiaa
di žürii töösse. Ta koostab 
ülesandeid, hindab õpilaste 
töid ning aitab olümpiaade 
korraldada.

3. a füüsikatudeng Aigar 
Vaigu on füüsikaolümpiaadi 
žürii liige. Aigar on samuti 
ülesandeid koostanud ja 
võistlustöid hinnanud. Kahel 
aastal on ta korraldanud 
Eesti-Soome maavõistlust 
füüsikas.

Eriala süvendatult

Aigar Vaigut võib mõnel 
reede hommikul ka ETV Tar
tu stuudio hommikusaates 
füüsikakatseid tegemas näha. 
«Füüsika, see on midagi minu 
jaoks. Mõnus on teadusbus- 
siga ringi sõita ja füüsikast 
rääkida. Teadusbuss «Suur 
Vanker» on nagu magnet, 
mis huvilisi juurde tõmbab.» 
Õppetööst läheb tal seetõttu 
küll mõni päev kaduma, kuid 
Aigari sõnul annab füüsika 
tutvustamine mitmekord
selt tagasi kogemusi. «Kõige 
vahetum on algklassilaste 
reaktsioon, kohe on näha, kas 
nad saavad aru ja kas neil on 
huvitav. Füüsikat on tarvis po
pulariseerida, sest teadmiste- 
põhine Eesti on ju vaja kunagi 
üles ehitada.»

Olegi arvates aitab pühen
dumine tal oma eriala põhja
likumalt omandada ja häid tu 
lemusi saavutada. Matemaati

ka kõrval võtab ta ülikoolis ka 
mitmeid füüsikaaineid. Prof 
Jaak Kikas hindab Olegis an
dekust ja töökust: «Ta on kahe 
aastaga peaaegu kolme aasta 
programmi läbinud».

Samas leiab Oleg, et ülikoo
lis võiks mitte piirata andeka
te inimeste valikuvabadust. 
«Mõned õppekorralduse eest 
vastutajad soovivad vahel 
kehtestada üliõpilastele üha 
rohkem uusi reegleid, piirata 
nad oma õppekava kitsa raa
mistiku sisse. Kindlasti oleks 
edukate suhtes väga vale 
mõte maksustada need aine
punktid, mida nad saavad üle 
ettenähtud normi (nagu on 
see praegu TTÜs).»

Õigusteaduskonna 3. a 
tudeng Ragne Piir peab väga 
oluliseks poole kohaga juristi 
tööd Tartu Linnavalitsuses ja 
praktikat Eesti Õiguskeskuses 
ning Euroopa Kohtu juures 
Luxemburgis. «Õppisime just 
munitsipaalõigust, kui linna
valitsusse õppetöö kõrvalt 
tööle läksin, nii sain kohe 
teooriat praktikas rakendada. 
Õiguskeskuses oli võimalus 
analüüsida 1. ja 2. astme 
kohtute otsuseid.» Kuu aega 
oli Ragne Luxemburgis Eu
roopa kohtu juures praktikal. 
«Mõningal määral häiris seal 
küll pikaldane asjaajamine, 
kuid sellest hoolimata oli 
tegu väga väärtusliku koge
musega.»

Teist aastat füüsikat õppiv

Andre Lipand tahab kolme 
aasta jooksul saada nii füüsi
ka kui ka infotehnoloogia eri
ala diplomid. Ta on pidev osa
line astronoomiaklubides ja 
on käinud ka Euroopa astro
noomide kokkutulekul. «Olen 
seadnud endale neli priori
teeti, millele on suunatud 
mu püüdlused. Üks neist on 
teadus. Häid tulemusi on ai
danud saavutada uudishimu -  
mis on selle mäe taga, ja jul
gus -  lähme ja uurime järele,» 
leiab Andre.

«Ülikoolis võiks aga lõpe
tada jutud lisaainepunktide 
maksustamisest ja tasulisest 
ülikoolist -  pigem võtta sam
me kõrghariduse kvaliteedi 
parandamiseks.»

«Mis kasu on diplomist, mis 
näitab rahakoti paksust, mit
te ajurakkude arvu?» küsib 
Andre.

Stipendiumi kasutamine

Stipendiumi tahavad need 
edukad noored kasutada 
põhiliselt oma eriala tarbeks. 
Marina soovib osta arvutit, 
et tegelda tulevikus bioinfor- 
maatikaga. Oleg tahab stipen
diumi eest osta erialakirjan
dust ja arvutiprogramme.

Aigari arvates peaks stipen
dium kaasa aitama sellele, et 
ei peaks õppetööks vajaliku 
tehnika ja erialakirjanduse 
pärast muretsema. «Kui üli
õpilane saab endale õppimi
seks arvuti muretseda, siis

H A N S A P A N G A
S T I P E N D I A A D I D
T Ü S

Oleg Košik, matemaatika 3. a 
Ragne Piir, õigusteaduse 3. a 
Aigar Vaigu, füüsika 3. a 
Marina Panarina, bioloogia 2. a 
Andre Lipand, füüsika 2. a

praktikumides tuleb kahjuks 
kokku puutuda niisuguste 
katsevahenditega, mille va
nus ületab kaks korda tudengi 
vanuse. Ülikool vajab rohkem 
kaasaegset teadusaparatuuri.»

Andre loodab, et stipendium 
aitab tal arvuti ära paran
dada, osaleda suvel Rahvus
vahelise Astronoomiaühingu 
konverentsil Prahas jm.

Ragne soovib oma erialaraa
matukogu täiendada. «Mõnda 
raamatut on raamatukogudes 
ainult paar eksemplari, kuid 
mõningaid väljaandeid oleks 
vaja pidevalt kasutada.»

Kokkuvõtlikult võiks märki
da, et stipendiaatide hulgas 
on väga mitmekülgseid 
noori: teaduskonna nõukogu 
liikmeid, üks Kohtla-Järve 
intellektuaalse klubi Erudiit 
liige, 30 välisriigis matkanu 
ning palju fotosid ja reisijutte 
avaldanu, MTÜ Tegusad Eesti 
Noored aktiivne liige, üks 
kaprali auastmega üliõpilane, 
üks TÜ Üliõpilaste Õigus
büroo juriidiline nõustaja ja 
büroo administraator jne.

Mälestuskogumik
A ija  S akova

9. detsembril kell 17 algab 
Paabeli fuajees (Ülikooli 17) 
prof Claus Sommerhage 55. 
sünniaastapäevale (surn 
2003) pühendatud mäles- 
tuskogumiku «In memoriam. 
Claus Sommerhage» esitlus.

Claus Sommerhage oli aas
tatel 1992-1999 TÜ saksa filo
loogia külalisprofessor. Tema 
juhendamisel töötati uuema 
saksa kirjanduse dots Eve 
Pormeistri sõnul välja kaasaja 
nõuetele vastav saksa kirjan
duse õpetamise programm, 
mida soovitati eeskujuks 
võtta ka teistes Balti kõrgkoo
lides. «Tänu tema tegevusele 
õnnestus oluliselt täiendada 
saksa filoloogia erialaraama
tukogu ja leida stipendiume 
nii üliõpilastele kui ka õppe
jõududele enesetäienduseks 
Saksamaal,» lisas Pormeister.

Prof Sommerhage oli ka 
Saksa-Eesti akadeemilise 
nädala Academica idee üks 
algatajaid. 2005. a septembris 
toimus juba IX Academica.

Claus Sommerhage.

Kogumiku on toimetanud 
dots Eve Pormeister, assistent 
Axel Jagau ja lektor Merje 
Miliste ning endised külalis
õppejõud prof Hans Graubner 
ja Usha Reber.

Esitlusele on oodatud kõik 
endised kolleegid, õpilased 
ning mitmesuguste projektide 
ja vestlusringide kaudu teda 
tundnud inimesed.

Korraldajad on saksa fi
loloogia õppetool ja Varje 
Sommerhage.

Ilmus «Pere terviseentsüklopeedia»
25. novembril esitleti üli
kooli ajaloo muuseumis 
TEA Kirjastuse väljaantud 
teatmeteost «Pere tervise
entsüklopeedia».

Raamat on valminud Bri
ti teatmekirjastuse Amber 
Books ja TEA koostöös.

Entsüklopeedia ilmumisele 
aitasid kaasa paljud tuntud 
Eesti arstid ja mitmed eri- 
alaliidud ning arstide ühen
dused.

TÜst aitasid väljaannet 
toimetada ja olid konsul
tantideks dotsendid Riina 
Kallikorm, Tõnis Karki, Riina 
Salupere, Pille Taba, Siiri-Me- 
rike Lüüs jt.

UT toimetuse küsimusele, 
kas Tartu Ülikooli arstid-tead- 
lased ei oleks saanud taolise 
põhjaliku teosega hakkama, 
vastas dots Tõnis Karki, et

Dotsent Tõnis Karki on üks raamatu «Pere terviseentsüklo
peedia» toimeta]aid-konsultante. v a r je  s o o ta k

kindlasti saaksid. «Meil oleks 
keerulisem suure väljaande 
organiseerimine ja kokku

panek, samuti poleks meil 
nii häid fotosid,» ütles dots 
Karki.

TU R A A M A T U K O G U  L A H T I O L E K U A J A D

Ülikooli raamatukogu on avatud 23. dets kl 9-16, suletud 24. dets (riigipüha), 25. dets (riigi
püha) ja 26. dets (riigipüha). 27 .-30 . dets on avatud kl 9 -17 . R aam atukogu on suletud 
31. dets ja  1. jaanuaril (riigipüha).

U U D I S E D

Ülikool tunnustab
TÜ väikese medali ja tänukirja 
sai pikaajalise väga hea töö 
eest ajaloo muuseumi koordi
naator Mare Viiralt.

TÜ tänukirja ja aumärgiga 
autasustati pikaajalise ja ko
husetundliku töö ning suure
päraste töösaavutuste eest 
haldusdirektori büroo konsul
tanti Urmas Auninit.

TÜ tänukirjaga tunnustati 
suure panuse eest õigustea
duskonna õppehoone Näituse 
13a valmimisse õigustea
duskonna arendusjuhti Peep 
Pruksi ja kauaaegse kohuse
tundliku töö eest arstiteadus
konna laboranti Anu Tüüri.

Emeriitprofessor 
pälvis tunnustuse
TÜ emeriitprofessor Leo
nid Stolovitšile anti Hiinas 
Nanjingis üle Kagu-Ülikooli 
külalisprofessori diplom.

Oktoobris pidas esteetika 
emeriitprof Leonid Stolovitš 
Hiina Kagu-Ülikoolis
(Southeast University) loen
guid esteetilise mõtte aren
gust enne Nõukogude Liidu 
kokkuvarisemist, filoloogiast 
ja filosoofiast TÜs ning ilu 
väärtusest ja juudi huumorist.

Tartu LV tunnustas 
majandustudengeid
Tartu Linnavalitsuse ettevõtlu
se osakond autasustas Tartu 
ettevõtlust käsitlevate tööde 
konkursil ühekordse stipen
diumiga (3000 krooni) kahte 
majandusarvestuse õppetoolis 
kaitstud bakalaureusetööd.

Need on Kalle Sõbra töö 
«Tasakaalus tulemuskaardi 
rakendamise täiustamine A. 
Le Coq Tartu Õlletehases» (ju
hendaja prof Toomas Haldma) 
ja Kert Soo «Tootmise opera- 
tiivplaneerimine A. Le Coq 
Tartu Õlletehas AS näitel» 
(juhendajad prof Toomas 
Haldma ja dots Anu Reiljan).

Seminar astelpaju  
kasvatam isest
6. detsembril kell 10 algab 
tehnoloogiainstituudi 1.
korruse auditooriumis TÜ 
Tehnoloogiainstituudi ja Eesti 
Maaülikooli ühine seminar.

Teema on astelpaju kas
vatuse ja töötlemise prob
leemid. Jagatakse astelpaju 
kultiveerimis- ja töötlemis- 
kogemusi, räägitakse taime 
farmakognostikast jm.

TÜst peab ettekande 
dots Ain Raal astelpaju 
farmakognostilisest iseloo
mustusest.

TÜ oli edukas 
robotivõistlusel
TÜ tudengite võistkond «Kõ
huke» võitis TTÜs toimunud 
robotivõistlusel «Robotex» 
üldarvestuses II koha.

Võistkonda kuulusid füüsi
ka 1. a doktorandid Janek 
Uin, Ilmar Ansko ja Joel 
Kuusk ning infotehnoloogia 
1. a magistrant Hannes Va
her. Võistkonda juhendas 1. a 
rakendusfüüsika magistrant 
Deivid Pugal.

Võistkond pälvis 400 punk
tiga ka kaks eriauhinda -  
«Kõige taibukam robot» pa
rima tulemuse eest esimeses 
võistlusvoorus ja AS Tevalo 
eriauhinna «Parim võistkond 
Tartu Ülikoolist».

Kokku pälvisid TÜ võist
konnad esikümnest neli koh
ta. Eripreemia kõige väiksema 
roboti eest sai füüsika 2. a 
magistrant Rainer Paat.
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Ren-TV teeb sarja tuntuimatest ülikoolidest
Esmaspäeval, 5. detsembril 
külastab Tartu Ülikooli Ve
nemaa juhtivaid telekana
leid Ren-TV.

Venemaa teleajakirjanikud 
filmivad Tartu Ülikooli saa
tesarja «Maailma tuntuimad 
ülikoolid» tarbeks, kus TÜ 
on kõrvuti teiste mainekate 
ülikoolidega Suurbritanniast,

Saksamaalt, Prantsusmaalt, 
USAst jt riikidest.

Tartust läheb Ren-TV te- 
legrupp edasi Cambridge'i 
Ülikooli. Ren-TV levib üle 
kogu Venemaa ning endistes 
Nõukogude Liidu vabariiki
des. Auditooriumi suuruseks 
hinnatakse üle 100 miljoni 
televaataja.

TÜ ja  Lääne-Viru sõlmivad koostöölepingu
5. detsembril kell 14 allkir
jastavad rektor prof Jaak 
Aaviksoo ja Lääne-Viru 
maavanem Urmas Tamm 
koostöölepingu.

Lepingu eesmärk on aren
dada ning tihendada ülikooli 
ja Lääne-Viru maakonna 
koostöösidemeid.

«Pean koostööd ülikooli
dega väga oluliseks. Usun, 
et konkreetseid tegevusi 
kavandades saame Tartu 
Ülikooli paremini kaasata

maakonna arengutesse,» 
ütles Lääne-Viru maavanem 
Urmas Tamm.

Urmas Tamme hinnangul 
on kahe asutuse koostöö 
käivitunud juba enne lepin
gu sõlmimist: «Oktoobrikuus 
toimus ülikoolis tarkusepäev 
meie 50 gümnasistile ja 
infopäev maakonna kooli
juhtidele.

Hiljuti pidas ülikool Rakve
re Reaalgümnaasiumis oma 
infopäeva».

Füüsika Instituudi peahoone sai 30
25. novembril tähistati 
Füüsika Instituudis 30 aasta 
möödumist instituudi pea
hoone valmimisest.

Hoone ja temast eakamate- 
gi kristallidekorpuse ja apa- 
raadiehitushoone valmimise 
ning hõlvamisega seotud aja
lugu, probleeme ja värvikaid 
seiku meenutasid maja sünni 
ja järgneva arengukäigu 
eest- ja kaasvedajad -  akadee
mikud Karl Rebane ja Peeter 
Saari ning Henn Käämbre ja 
Valdur Tiit.

Direktor Ergo Nõmmiste 
tutvustas rohkele kuulajas

konnale võimalikke tuleviku
suundumusi.

Direktori abi Hudo Jõgi 
sõnul avati ühtlasi äsjavalmi
nud multimeedia õppeklass 
ning Hasselbladi fondi toetu
sel valminud ja kaasaegselt 
sisustatud pinnafüüsika labor. 
Esmakordselt väljapoole Root
sit 2001. aastal annetatud 
Hasselbladi uurimistoetus 
soodustab materjalipindade 
koostise ja aatomstruktuuri 
edasisi uuringuid instituudis 
ning stimuleerib Eesti ja Root
si uurijate edukat ühistööd ka 
tulevikus.

Raamatukogu laenutab e-raam atuid
TÜ Raamatukogu alustab esi
mesena Eestis e-raamatute 
laenutussüsteemi testimist.

28. novembril allkirjas
tas raamatukogu lepingu 
elektroonilise raamatukogu 
süsteemi teenuseid pakkuva 
firmaga Ellibs.

Lugeja saab edaspidi raam a
tukogu teabekorraldaja Helen 
Valdma sõnul laenutada e-raa
matuid, st alla laadida ööpäev 
ringi kas või koduarvutisse.

«Peale lugemise on võimalik 
raamatuid ka osaliselt printi
da või kopeerida, samuti alla 
joonida, kommentaaridega 
varustada jne. Laenutuspe- 
rioodi lõppedes tagastub e- 
raamat raamatukokku algsel 
kujul,» selgitas Valdma.

Raamatukogu eesmärk on 
uurida, kuidas pakkuda oma 
lugejatele õppe- ja teaduskir
jandust senisest paindlikumal 
moel.

Olümpia- ja  spordiajaloo konverents
Täna ja homme toimub Eesti 
Spordimuuseumis 2. rah
vusvaheline noorte spordi- 
ajaloolaste konverents.

Ettekanded käsitlevad spor- 
diajalugu, dopingu- ja amatö- 
rismiprobleeme, kuulsaid

sportlasi jm.
Konverentsi korraldavad 

Tartu Ülikooli kehakultuuri
teaduskond, Eesti Olümpia
akadeemia ja Eesti Spordi- 
muuseum.

Info: www.ut.ee/KK

75

Õ N N I T L E M E
35

Hubert-Viktor Kahn, emeriit- 
professor -  6. detsember

55

Eve Reiljan, laborant -  8. 
detsember

45

Indrek Kalda, erakorraline 
dotsent -  6. detsember 
Andrus Tool, lektor -  5. 
detsember

40

Piret Pärsim, sekretär -  3. 
detsember

Peep Päll, lektor -  8. detsem
ber
Anu Sikut, erakorraline tea
dur -  4. detsember 
Reeli Sirotkina, assistent -  4. 
detsember

30

Kaarel Relve, lektor -  3. 
detsember

25

Aija Sakova, UT toimetaja -
5. detsember

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Vastutav väljaandja lllari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090 
Tel: 737 5680, 514 2300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 737 5440 
http://www.ut.ee/ajaleht
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Eesti Vabariigi teaduspreem iad
Riigi teaduspreem iate ko
misjon kuulutas välja 16. 
teaduspreem iate konkursi.

Preemiad m ääratakse 
Eesti teadustöötajatele ja 
teaduskollektiividele silm a
paistvate teadustöö tulem us
te eest.

2006. a antakse üks 500 000- 
kroonine preemia, kaks 300
000 ja  kaheksa 150 000- 
kroonist preemiat.

Ettepanekuid võivad teha

haridus- ja  teadusministee- 
riumi teadus- ja  arendus- 
asutustena registreeritud 
ülikoolide ning teadus- ja 
arendusasutuste nõukogud, 
samuti Eesti TA akadeem i
kud.

Komisjon ootab ette
panekuid 25. detsembrini 
aadressil: Eesti Teaduste 
Akadeemia, Kohtu 6, 10130 
Tallinn.

Info: w w w.akadeem ia.ee.

Õppekorralduseeskirja parandusettepanekud
30. novembri seisuga oli 
õppeosakonda laekunud 14 
inimese tagasiside.

Vastanud on tasemetalituse 
juhataja Eda Aitseni sõnul 
paari teaduskonna õppekor
ralduse spetsialistid, mõned

õppejõud ja üks dekaan. 
«Ülejäänud tagasiside on oma 
kolleegidelt, st ametnikelt. 
Üliõpilastelt arvestatavat 
tagasisidet ei ole, kuid see 
on jätkuvalt oodatud,» ütles 
Aitsen.

Ajakirjanike ametilooline ümarlaud Tartus
Ajakirjanduse ja kommu
nikatsiooni osakond ootab 
9. detsembril kl 12-16 hu
vilisi osalema ametiloolisel 
ümarlaual «Elu kutse -  loo
ming ja kutsumus».

Räägime ametilugude ja 
mälestuste osast ajakirjan- 
dusloos seonduvalt ajakirja
nike elulugude kogumise ja 
publitseerimise problemaa
tikaga.

Kohtumisel peame silmas 
Eesti ringhäälingu tähtpäe
vi ja  meenutame kunagiste 
edasilaste abiga 1960.-1970. 
aastaid pressis.

Kõnelda on lubanud prof 
Epp Lauk, teadur Anu Pallas, 
raadiorahva hulgast Heidi 
Tammar, Vello Lään ning 
edasilastest kauaaegne aja
kirjanduse õppejõud Sulev 
Uus, Raimu Hanson, Karl 
Metsaots jt.

Loodame ajakirjanike ühis- 
mälu abiga leida sildu, mis 
meid lähiminevikuga ühen
davad.

Üritus toimub peahoones 
ajakirjanduse ja kommuni
katsiooni osakonna keldri- 
ruumides. Kõik huvilised on 
lahkesti oodatud!

T Ö Ö K U U L U T U S E D

TÜ võtab teadus-arendusosakonda tööle

teadusuuringute majandusliku  
rakenduse peaspetsialisti,

kelle ülesanne on rakendusprojektide algatamine ja nõusta
mine, ELi ja muude fondide vahendamine innovaatiliste ra- 
kendustegevuste toetuseks, innovatsioonitegevuse analüüs.

TÜ võtab õpetajate seminari tööle

raamatukoguhoidja,
kelle ülesanne on pakkuda lugejatele head teenindust, hoida 
korras raamatukogu kogud ning sisestada andmed raamatu
kogusüsteemi INNOPAC.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elu
lookirjeldus hiljemalt 8. detsembril e-postiga või paberil TÜ 
personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 302, Jakobi 4, 
51014 Tartu). Täpsem info: www.ut.ee/konkurss ning tele
fonilt 737 5844.

UT T E A T A B

UT ilmub detsembris
UT ilmub detsembris veel tuleval reedel, 9. detsembril ning 
topeltnumbrina eelviimase nädala algul. Ilmumise kuupäev 
on veel täpsustamisel, kas 20., 21. või 22. detsembril.

Ülikoolis algab jõuluvaheaeg esmaspäeval, 19. detsemb
ril, TÜ nõukogu viimane istung toimub 23. detsembril. UT 
ilmumine jääb seega nende kuupäevade vahepeale.

Seepärast on palve saata kõik aasta viimasesse numbrisse 
minevad kaastööd ära hiljemalt 15. detsembriks ja samuti 
sellest varem informeerida. Uudised ja info jõuavad lehte 
veel ka 19. detsembril.

TÜ kroonika
Tavakohaselt ilmub aasta viimases lehes ka põhiliselt UTde 
põhjal toimetuse koostatud TÜ kroonika.

Ootame siin kõigi kaasabi. Palume struktuuriüksustel 
ühe inimese kaudu meile teada anda aasta olulisematest 
sündmustest, teadusuudistest, tunnustustest jm, millest UTs 
pole sel aastal kirjutatud.

Kroonika ilmub UT kahel leheküljel, pikemat varianti saab 
lugeda veebis. Kroonika edastamise viimane tähtaeg on es
maspäeval, 12. detsembril.

Toimetus täpsustab
Palume lugeda eile promoveeritud doktorite õigeks arvuks 
68, mitte 64, mis tekkis tehnilistel põhjustel.

KAITSM ISED
7. detsembril kl 15 kaitseb 
Linkbergi nim auditooriumis 
(Puusepa 8) meditsiinidoktori 
kraadi Priit Kasenõmm teemal 
«Tonsillektoomia näidustused 
täiskasvanutekroonilisetonsilliidi 
korral -  kliinilised, mikrobioloo- 
gilised ja patomorfoloogilised 
uuringud». Juhendajad prof Ma
rika Mikelsaar, mikrobioloogia 
instituut ja prof Mart Kull, kõrva- 
kliinik. Oponent prof Reidar 
Grenman, Turu Ülikool.

8. detsembril toimub magistri
tööde kaitsmine ajaloo osakon
nas Lossi 3-426:
kl 14.15 Svetlana Karm «Udmur
di maailm: «aknad» traditsiooni
lisse kultuuri (kultuurianalüütiline 
vaade rahvaluule, muuseumi- 
esemete ja rituaalide kaudu» MA 
(etnoloogia) kraadi taotlemiseks. 
Juhendaja prof Art Leete. Opo
nent Riina Reinvelt, MA; 
kl 15.30 Kaja Kumer-Hauka- 
nõmm «USA välispoliitika Balti 
küsimuses 1945-1952 läbi Balti 
põgenike problemaatika» MA 
(ajalugu) kraadi taotlemiseks. 
Juhendaja dots Vahur Made. 
Oponent dots Ago Pajur.

9. detsembril kl 12.15 toimub ph 
aud 227 religiooniantropoloogia 
eriala magistritööde kaitsmine: 
Kaja Karo «Eenok Haameri 
visioon eestlaste rahvuslik-reli- 
gioossest olemusest». Juhenda
ja mag Lea Altnurme. Oponent 
mag Kristi Kukk;
Tiina Sepp «Palverändurid 
ja turistid teel Santiago de 
Compostelasse». Juhendaja 
prof Ülo Valk. Oponent mag Lea 
Altnurme.

9. detsembril kl 10.15 kaitseb 
molekulaar- ja rakubioloo
gia instituudis Riia 23-217 
Riho Teras doktoritööd 
molekulaarbioloogia erialal 
«Tn4652 transponeerumisel 
pheBA operoni ette tekki
nud liitpromootoritelt lähtuva 
transkriptsiooni regulatsioon 
Pseudomonas putida's». Juhen
daja dots Maia Kivisaar, PhD. 
Oponent Suvi Taira, PhD (Hel
singi Ülikool, Soome).

10. detsembril kl 14.30 kaitseb 
Andrei Katsuba avaliku halduse 
osakonnas Tiigi 78-236 magistri
tööd (MPA) «Võrdse kohtlemise 
ja mitte-diskrimineerimise põhi
mõtted Eesti riiklikus arengukavas 
2004-2006». Juhendaja Toomas 
Gross, PhD. Oponendid Kadri 
Simm, PhD ja illimar Ploom, MA.

14. detsembril toimub Näituse
20-216 õigusteaduskonna ma
gistritööde kaitsmine: 
kl 12.15 Kadriann Ikkonen «Sund
müügi põhiseaduslikkus». Juhen
daja Madis Ernits, LLM. Oponent 
Anno Aedmaa, mag iur.; 
kl 13.15 Martin Triipan «Pro
portsionaalsuse põhimõte 
põhiõiguste kaitsel». Juhendaja 
prof Kalle Merusk. Oponent 
külalisprof Indrek Koolmeister.

14. detsembril kl 14.15 kaitseb 
Ülikooli 16-102 Ülle Tillmann 
pedagoogika alal magistritööd 
«Haridusuuendusest Eestis: 
Üldhariduskoolide arengukavad 
2000-2004». Juhendaja dots 
Hasso Kukemelk. Oponent filo
soofiakandidaat Jüri Ginter.

16. detsembril kl 16.15 kaitseb 
TÜ nõukogu saalis Indrek Jääts 
doktoritööd «Etnilised protses
sid Vene impeeriumi siseperifee- 
rias 1801-1904. Komi rahvusluse 
sünd» PhD (etnoloogia) kraadi 
taotlemiseks. Juhendajad: prof 
Art Leete, prof Rein Taagepera 
ja prof Elle Vunder. Oponendid 
Toomas Karjahärm, PhD ja Eva 
Toulouze, PhD.

19. detsembril kl 14.15 kaitseb 
molekulaar- ja rakubioloogia ins
tituudis Riia 23-217 Mait Mets
palu doktoritööd molekulaar
bioloogia erialal «India eelajaloo 
käsitlus mtDNA vaatevinklis». 
Juhendajad erakorraline prof 
Richard Villems ja prof Toomas 
Kivisild. Oponent Antonio Salas 
Ellacuriaga, PhD (University of 
Santiago de Compostela).

19. detsembril kl 16.15 kaitseb 
Kersti Lust TÜ nõukogu saalis 
ajaloo osakonna doktoritööd 
«Pärisorjast päriskohaoma- 
nikuks. Talurahva emantsi
patsioon eestikeelse Liivimaa 
kroonukülas (1819-1915). Tartu: 
Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv,
2005, 375 lk.» PhD (ajalugu) 
kraadi taotlemiseks. Juhendaja 
prof Tiit Rosenberg. Oponendid 
Aleksander Loit, PhD, Uppsala 
Ülikool ja Sirje Kivimäe, PhD.

LOENGUD
14.-18. dets peab ühe loengu 
ja viib läbi seminari mater
jaliteaduse ja materjalide 
tehnoloogia doktorikoolis
välisekspert dr Juan Davalos, 
CSIC Madrid, Instituto Quimica- 
Fisica «Rocasolano». 15. dets 
kl 14.15 on KH aud 430 loeng 
«Energetics and Reactivity of 
New and Oid Species Using 
Spectroscopy and Photoioni- 
zation Methods»;
16. dets kl 14.15 KH aud 430 
seminar. Väliseksperdi loengud 
ja konsultatsioonid on mõeldud 
MMTDK doktorantidele, juhen
dajatele jt huvilistele.

KONTSERT

BOTAANIKAAIAS
4., 11. ja 18. dets kl 17 advendi- 
kontsert. Flöödil, plokkflöödil, 
viiulil ja harfil esinevad muusikud 
Anneli Kuusk, Helena Valpeteris 
ja Lilian Langsepp koos õpilaste
ga. Kontserdid on tasuta.

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

6. detsembril kl 19 Ave Maria III. 
Esineb Tallinna poistekoor, 
Solistid Siiri Sisask, Ka Bo Chan, 
Jüri Leiten (trompet), Mari-Liis 
Uibo (viiul) ja Andres Uibo 
(orel).

K O N V E R E N T S

Hariduse muudatused ja  traditsioonid
9. detsembril kell 10 algab aulas Eesti Akadeemilise Peda
googika Seltsi ja Johannes Käisi Seltsi konverents «Haridus 
muutuste ja traditsioonide keerises».

Töö toimub järgmistes sektsioonides: kasvatusteadus
te filosoofilised alused, õpetajakoolitus ja pedagoogiline 
praktika, sotsiaalsed probleemid lapse argielus, õppekava 
ja õpikeskkond, üld- ja ainedidaktika ning J. Käis ja tema 
pedagoogiline pärand.

Tartu Postimehe ajakirjanikud pida
sid linnas kõige ilusamini kaunista- 
tuks TÜ peahoonet (110 punkti).

Ülikooli ja Jakobi tänava rist
mikul on jalakäijal raske teed 
ületada.

http://www.ut.ee/KK
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.akadeemia.ee
mailto:personal@ut.ee
http://www.ut.ee/konkurss
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TU Sihtasutus jagas stipendiume

Raefondi preemia pälvisid akadeemikud Mart Ustav ja Peeter Tulviste. Üks Raefondi stipen
diumi saajaid oli usuteaduskonna magistrant Triin Vakker (parempoolsel pildil), v a r je  s o o ta k

Tänavu maksis TÜ Sihtasutus 20 fondist 
39 stipendiumi ja 2 preemiat kokku ligi 
poole miljoni krooni ulatuses.

V a rje  S o o ta k

2. detsembril andis ülikooli 
sihtasutus välja 39 stipen
diumi ja kaks preemiat kok
ku ligi pool miljonit krooni.

Sihtasutuse juhatuse liikme 
Ruth Kotsari sõnul maksti 
tänavu ligi paarsada tuhat 
krooni rohkem raha välja kui 
eelmisel aastal.

«Kui eelmisel aastal tehti 
väljamakseid kuuest fondist, 
siis tänavu juba 20 fondist, 
sealjuures kolmest esimest 
korda,» ütles Ruth Kotsar.

Raefondi preemiad

Raefondi preemia pälvisid 
tänavu akadeemikud Mart 
Ustav ja Peeter Tulviste. Teh
noloogiainstituudi juhataja 
prof Mart Ustav pälvis selle 
olulise panuse eest instituudi 
rekonstrueerimisel, Riigikogu 
liige prof Peeter Tulviste (rek
tor 1993-1998) kauaaegse 
silmapaistva tegevuse eest 
haridus- ja teadustöös ning 
ühiskondlikus elus.

UT küsimusele, mida 
tähendab neile taoline linna 
tunnustus, ütles prof Ustav, et 
ennekõike näitab see, et teh
tud töö on linnale oluline.

«Tihedam ülikooli ja linna 
seostumine ka tunnustuse 
tasemel on näide sellest, et 
linnale on ülikooli olemas
olu väga tähtis. Kui näiteks 
ülikooli tuleks juurde 10 000 
üliõpilast, tooks see praeguste 
hindade juures linna juurde 
umbes 2 miljardit krooni 
aastas. 10 000 üliõpilast on 
ainult 50% rohkem kui prae
gu. Aga nad peavad olema 
välisüliõpilased ning selleks 
peab ülikool väga palju tööd 
tegema õppekavade kaasajas
tamisel ja ka nende ingliskeel
seks muutmisel.»

Prof Tulviste sõnul on üli
koolilinnades hakatud aru 
saama, et ülikooli tasub hoida 
ja toetada. «Nüüd, kus kõik 
linnad omavahel võistlevad, 
jätkub õnneks Tartu linnal 
mõistust ja pealehakkamist. 
Usun, et ka tänased preemiad 
on selle märgiks.»

Prof Ustavi arvates on üli

kool ja ülikooliga seotud te
gevus ilmselt väga tugeva ma
jandusliku tegevuse aluseks 
TÜs, mitte ainult ettevõtluses, 
vaid kui protsess ise. Ülikool 
annab ju paljudele inimestele 
tööd.

Prof Peeter Tulviste märkis, 
et tavaliselt jagatakse ülikooli 
roll linna elus majandusli
kuks, poliitiliseks (näiteks 
on ülikoolilinnade kohalikus 
omavalitsuses natuke rohkem 
helgeid päid kui teistes linna
des) ja kultuuriliseks, sest üli
kool on ka ise kultuur.

Raefondi stipendiumid

Raefondi stipendium antak
se õppe- ja teadustöös silma
paistnud ning ühiskondlikult 
aktiivsele Tartust pärit üliõpi
lasele. Tänavu said selle Liis 
Väli, Hella Suvi, Karin Nurme, 
Signe Vanker, Oliver Lukason, 
Eero Kangor, Gerli Odrusk, 
Triin Vakker, Liina Nagirnaja 
ja Paavo Randma.

Linnapea Laine Jänes 
märkis stipendiumite üleand
misel, et Tartu toetab hea

meelega linnale vajalike uuri
mistööde tegijaid. «Kui need 
ei ole kohe rakendatavad, siis 
on väga oluline nende olemas
olu, üks töö võib sünnitada 
järgmise jne.»

Näiteks tegi Eero Kangor 
(FL 1. a magistrant) oma 
bakalaureusetöö Tartu Eesti 
Käsitööliste Abiandmise Seltsi 
joonistuskursuste kohta.

Kangori sõnul käsitleb 
magistritöö TÜ Kunstiajaloo 
Kabineti tegevust aastatel 
1922-1950 ning peab olema 
abiks fotokogu teaduslikul ka
sutamisel. Stipendium aitaks 
tal koguda uurimistöö jaoks 
materjali Rootsi arhiividest.

Magistrant Gerli Odrusk 
(KK 1. a) mängib korvpalli
naiskonnas TÜ/Leibur ning 
treenib Raatuse gümnaasiumi 
õpilasi.

Doktorant Paavo Randma 
(OI 2. a) on osalenud projek
tis «Korruptsiooni piiramine 
üleminekuühiskonnas» jt 
programmides.

Üliõpilane Liis Väli (AR 3. a) 
uurib prof Hele Everausi 
juhendamisel kasvajalis- 
te protsessside arengut. 
Ta on aktiivselt kaasatud 
hematoloogia-onkoloogiaklii- 
niku teadustegevusse.

Magistrant Karin Nurme 
(FK 1. a) on olnud kur- 
susevanem, tuutor ja tegelnud 
aktiivselt mitmesuguste üli- 
õpilasprobleemidega.

Magistrant Signe Vanker 
(HT 2. a) on uurinud, pi
danud ettekandeid ja aval
danud artikleid töökultuuri 
arendamisest üldhariduses ja 
kõrgkoolis, õppekavade koos
tamisest jm.

Magistrant Oliver Lukason 
(MJ 2. a) taotleja energeeti- 
kaettevõtete pankrotistumist 
käsitlev bakalaureusetöö tun
nistati majandusteaduskonna 
2004. a parimaks rahandus- 
alaseks tööks.

Ta on kuulunud üliõpilas
esinduse juhatusse ning on 
praegu TÜ Üliõpilaskonna 
Sihtasutuse nõukogu esimees.

Üliõpilasel Hella Suvil 
(SO 2. a) jätkub aega peale 
õppetöö ka vabatahtlikuna 
tegutsemiseks Tartu Laste 
Turvakodus.

Doktorant Liina Nagirnaja 
(BG 1. a) on TÜ Teaduskooli 
kuraator ning organiseerib 
veebipõhist kursust «Geneeti
ka ja evolutsioon», ta osaleb 
ka Eesti Inimesegeneetika 
Ühingu töös ja on Eesti Bio
keemia Seltsi liige.

Magistrant Triin Vakker 
(US 1. a) kirjutas oma ba
kalaureusetöö teemal «Taara 
usk Eestis 20. saj I poolel», 
mis oli esimene põhjalikum 
uurimus eestlaste rahvusliku 
narratiivi kujunemisest ning 
taarausu ideoloogide ja are
nemise kohta Eesti Vabariigis. 
Ta on ka Eesti Kirikuloolaste 
Seltsi liige.

«Seoses oma tööga Eesti 
Kontserdis olen aidanud kaasa 
kontsertide jt kultuuriürituste 
korraldamisele,» ütles Triin 
Vakker. Nagu enamik stipen
diumisaajaid soovis temagi 
kasutada oma stipendiumi 
erialakirjanduse soetamiseks.

Teistest TÜ Sihtasutuse 
stipendiumitest järgmistes 
UTdes.

6 8  doktoridiplomit

1. detsembril promoveeriti emakeelse ülikooli 86. aasta
päeva aktusel ülikooli värsked doktorid. Üks doktori
diplomi saajaid oli ekspeaminister, TÜ vilistlane Mart 
Laar. Laar kaitses aprillis ajaloo osakonna doktoritööd 
«Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja  
selle kandjad. Tartu: Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv, 2005, 
495 lk». Juhendaja oli prof Tiit Rosenberg. v a r je  s o o ta k

Wiedemanni aasta lõpusümpoosion
6. detsembril toimus aja
loo muuseumis akadeemik 
Ferdinand Johann Wiede
manni (1805-1887) 200. aas
tapäeva lõpusümpoosion.

Haridus- ja teadusministee
riumi abiminister Erkki Pii
sang ja rektor Jaak Aaviksoo 
rõhutasid oma sõnavõtus aka
deemik Wiedemanni teadus
töö tähtsust ja tõmbasid selle 
paralleelse tänapäevaga.

Wiedemanni ja  Tartu Üli
kooli seoste uusi fakte avali
kustas oma ettekandes akad 
Huno Rätsep. Keeleteadlane, 
eesti ja teiste soome-ugri 
keelte uurija akadeemik 
Ferdinand Johann Wiede
mann õppis Tartu Ülikoolis 
õigusteadust. Ta on koostanud 
eesti-saksa sõnaraamatu ning 
eesti keele grammatika.

Prof Karl Pajusalu ja Eesti

Karl Pajusalu (vasakul) ja Urmas Sutrop. VARJE SOOTAK

Keele Instituudi direktor 
Urmas Sutrop tutvustasid 
Wiedemanni grammatika 
faksiimileväljaannet. Tea

dus- ja haridusministeeriumi 
keelepoliitika nõunik Jüri 
Valge tegi Wiedemanni aasta 
tähistamisest kokkuvõtte.

T Ä N A  L E H E S

Lõpeb
õppejõudude
hindamine
LK 3

Haldus- ja 
tugistruktuurist
LK 2

i_______________________

21. detsembril 40 aastat 
tagasi oli ülikooli peahoo
nes suur tulekahi.

U U D I S E D

Täna räägitakse  
aulaloengus  
Albert Einsteinist
Täna kell 15 peab füüsika- 
matemaatikadoktor, füüsika 
instituudi direktori abi Henn 
Käämbre aulas loengu «Albert 
Einstein kui leiutaja ja eksperi
mentaator».

Ettekandes tutvustatak
se vähetuntud tahke suure 
füüsikateoreetiku elust ja 
tegevusest.

Loeng toimub füüsika-aasta 
avalike loengute sarjas. Seda 
on võimalik reaalajas jälgida 
Internetist aadressil http: 
//video.ut.ee/.

Sisekom m unikat
siooni uuring ootab 
jätkuvalt tä itm ist
Tänaseks on ülikooli sisekom
munikatsiooni uuringus osale
nud üle 500 töötaja.

Uuringu ühe korraldaja, 
avalikkussuhete juhi Illari 
Lääne sõnul tänab ülikooli 
juhtkond siiralt kõiki, kes on 
jõudnud uuringusse juba oma 
panuse anda.

«Loodetavasti jätkub küsi
mustiku täitmine ka lähemate 
päevade jooksul, sest igaühe 
panus uuringusse on äärmi
selt oluline, et saada võima
likult palju teavet sisekom
munikatsiooni kitsaskohtade 
kohta ülikoolis. Mida rohkem 
tagasisidet uuring annab, 
seda kindlamalt saab planee
rida edasisi samme, et meie 
kõigi igapäevane töö ülikoolis 
lihtsamaks ja mõistlikumaks 
muuta,» selgitas Illari Lään.

Eriti teretulnud on Lääne 
sõnul akadeemilise pere vas
tused, kelle töö sujuvamaks 
muutmine hästi toimiva 
sisekommunikatsiooni abil 
on üks olulisemaid uuringu 
eesmärke.

O J t f L f J V E - K Ü SI T L US

Kas oled sisekommunikat
siooni uuringu küsimustiku 

ära täitnud?

Vastajaid: 137 
Uus küsimus:

Kas oled tartlaseks 
registreerunud? 

Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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U U D I S E D

Harald Keres 
pälvis tänuauhinna
SA Eesti Rahvuskultuuri fondi 
neljast elutöö tänuauhinnast 
(50 000 krooni) määrati üks 
akadeemik Harald Keresele.

F ü ü s i k a - m a t e m a a t i k a -  
doktor Harald Keres on 
TÜ emeriitprofessor. Keres 
on töötanud TÜs õppejõu 
ja  kateedrijuhatajana, on 
olnud teadusprorektor. Ta 
on töötanud astronoomia- 
observatooriumi juhatajana, 
TA Füüsika Instituudi labori
juhatajana jne.

Sihtasutuse nõukogu esime
he Eri Klasi sõnul maksti täna
vu stipendiume ja toetusi ligi 
nelja miljoni krooni ulatuses. 
Mitme allfondi stipendiumi 
saajate hulgas on ka TÜ üli
õpilasi.

TÜ saab sada 
kasulikku litsentsi
12. detsembril kell 14 toimub 
m atem aatika-inform aatika- 
teaduskonnas J. Liivi 2-317 
pidulik seminar.

Sybase, Inc. annab oma 
Eesti esinduse AS Sybase Ees
ti kaudu teaduskonnale üle 
100 Sybase PowerDesigneri 
litsentsi.

Arvutiteaduse instituudi 
lektori Vambola Lepingu 
sõnul on tehing, mille maksu
mus tavahindades ületaks 10 
miljoni krooni piiri, kasulik 
mõlemale osapoolele. «Üli
kool saab õppetöös kasutada 
suurepärast andmebaaside 
disainimise ja äriprotsesside 
modelleerimise vahendit, mis 
sobib hästi ka väike- ja kesk
mise suurusega firmadele. 
Sybase astub aga sammukese 
lähemale Eestis tegutsevatele 
ettevõtetele.»

Veresoontekirurgia 
osakond 40
Täna tähistab kliinikumi vere
soontekirurgia osakond 40. 
aastapäeva.

Tänavu möödus ka 110 
aastat esimesest arteri 
õmblusest Tartus, mille tegi 
Zoege von Manteuffel. Sa
muti möödus 45 aastat esi
mestest rekonstruktiivsetest 
(taastavatest) operatsioo
nidest arteritel, mille tegid 
allotrasplantaatidega profes
sorid Artur Linkberg, Endel 
Tünder ja Kaljo Põder.

Kliinikumi veresoontekirur
gia osakond kuulub esimeste 
spetsialiseeritud veresoon- 
tekirurgiliste osakondade 
hulka, mis loodi 60ndatel 
aastatel NSV Liidus.

Konverentsil kõnelevad 
Jüri Lieberg, Endel Tünder, 
Toomas Ellervee jt.

Sem inar «Vägivald 
minu ümber»
12. detsembril kell 12 algab 
Tartu Saksa Kultuuri Instituu
dis (Kastani 1) seminar «Vägi
vald minu ümber».

Seminari eesmärk on 
panna noori mõtlema selle 
üle, mis on vägivald, kus see 
avaldub, kuidas selle vastu 
võidelda. Seminari lõpus 
toimuvat diskussiooni juhib 
eetikakeskuse juhataja prof 
Margit Sutrop.

Seminar on seotud Saksa 
plakatinäitusega «Anschläge 
gegen rechte Gewalt» (rünna
kud parempoolse vägivalla 
vastu) instituudis, mis jääb 
avatuks kuni 23. detsembrini.

Ürituse korraldavad TÜ 
eetikakeskus, SA Domus 
Dorpatensis ja Saksa Kultuuri 
Instituut.

Millist teenust ootame ülikooli 
haldus- ja tugistruktuurilt?
Ta im o  Saan
finantsdirektor

M ari N õm m
personaliosakonna juhataja

Ülikooli arengukava täitmise 
vahekokkuvõtte tegemise ja 
2006. aasta eelarve koosta
mise ajal on põhjust heita 
pilk ka ülikooli töötajaskon
na struktuuris viimastel aas
tatel toimunud muutustele.

Töötajate koguarv on vii
masel kümnel aastal püsinud 
võrdlemisi stabiilne (1996. a 
lõpu seisuga 2978, 2005. a 
3180; kasv 6,8%). Tagasihoid
liku muutuse taga peituvad 
tasakaalustavad protsessid. 
Ühelt poolt on see ülikooli 
laienemine (ülikooliga on lii
tunud füüsika instituut, Eesti 
mereinstituut, Narva kolledž, 
õigusinstituut, õpetajate semi
nar, Viljandi kultuuriakadee
mia) ning kiire kasv ja areng 
prioriteetsetes valdkondades 
(haridusteaduskond, tehno
loogiainstituut).

Teiselt poolt on seda tingi
nud haldus- ja tugistruktuuri 
töötajate arvu vähendamine 
ning töökorralduse optimee
rimine.

Viimaste aastate personali- 
andmete analüüsimisel ilm
nevad selgelt mitmed rõõmus
tavad suundumused, nagu 
teaduskraadiga töötajate arvu 
suurenemine (täiskoormuse
ga töötavatel õppejõududel 
ja teadustöötajatel on teadus
kraad 89%-1, sh doktorikraad 
60%-1). Samuti akadeemilise 
personali osakaalu kasv eel
kõige teadustöötajate uute 
kohtade loomisena. Ülikooli 
akadeemilise töötajaskonna 
keskmine vanus on vähene
nud. Praegu on see 43,7 aas
tat, mis on viimaste aastate 
madalaim.

Märkimisväärselt on kas
vanud üliõpilaste arv (joonis 
1) ning nõudlikkus Tartu 
Ülikoolist saadava hariduse 
osas. Ülikool on astunud vii
mastel aastatel olulisi samme, 
et kindlustada õppekvali- 
teet (õppekorralduseeskirja 
muudatused, kvaliteedikäsi- 
raamat, kvaliteeditalituse 
loomine õppe- ja üliõpilasosa
konnas). Ülikool peab oma 
põhifunktsioonide kvaliteedi

tagamisel jätkuvalt suutma 
pakkuda professionaalsel 
tasemel ka haldus- ja tugitee- 
nuseid. See mõjutab otseselt 
organisatsiooni terviktule- 
must. Võrreldes 2001. aastaga 
(joonis 2) on ülikooli teadus
kondades ja asutustes töötav 
mitteakadeemiline ning kesk- 
administratsiooni personal 
vähenenud (vastavalt -1,6% 
ja -8,5%) ning õppejõudude ja 
teadustöötajate arv kasvanud 
(+22,4%).

Positiivseid emotsioone 
tekitab ülikooli tulude suure
nemine sel perioodil ligi 50% 
võrra (joonis 3).

Samas teeb ettevaatlikuks 
tulude kasvu pidurdumine 
tuludes töötaja kohta viimasel 
kolmel aastal (joonis 4).

Ülikooli töö keskseks koor
dineerimiseks on loodud 
üldfond, millesse tehakse 
eraldisi kõikidelt põhieel- 
arve laekumistelt. Üldfondist 
finantseeritakse haldus- ja 
tugistruktuuri osakondade 
ülalpidamiskulusid; üleüli- 
koolilisi projekte (ülikooli 
ajalehe trükkimine, avalike 
ürituste korraldamine; info
süsteemide arendamine; 
üliõpilaste vastuvõtukulud,

välisüliõpilaste majutamine, 
ülikooli auditeerimine jne); 
halduskulusid (v.a teadus
kondade ruumide elektri- ja 
küttekulud ning ülikoolile 
mittekuuluvate ruumide 
rendikulud); raamatukogu, 
muuseumide ja botaanikaaia 
ülalpidamist; ülikooli liikme
makse (olulisemad on MTÜ 
TÜ Akadeemiline Spordiklubi 
ja MTÜ Tartu Üliõpilasmaja); 
investeeringuid ehitustesse ja 
laenude teenindamist.

Seega iseloomustab üld- 
fondi mahtude dünaamika 
kesksete haldus- ja tugistruk
tuuride arenguvõimalusi.

Üldfondi osakaal põhi- 
eelarve suhtes on viimastel 
aastatel pidevalt vähenenud 
(joonis 5), st suurenenud on 
teaduskondades ning õppe- 
ja teadusasutustes tehtavate 
kulude osakaal. Üliõpilaste 
ja töötajate arvu kasvu taus
tal tekitab üldfondi osakaalu 
vähenemine küsimuse, mil
lises mahus ning kvaliteedis 
teenuseid ülikooli liikmes
kond põhitegevust toetavatelt 
struktuuriüksustelt ootab 
ning kas nende ootuste täit
miseks on piisavalt katet.

K O M M E N T A A R

J a a k  A a v ik s o o
rektor

Aeg-ajalt tõuseb 
administratsiooni ja 
akadeemilise kooseisu 
rahastamise tasakaalu teema 
ikka ja jälle üles, kusjuures 
valdavalt avaldatakse arva
must administratsiooni osa
kaalu kasvu kohta.

Tegelikke andmeid vaadates 
ilmneb, et administratsiooni 
osakaal on ülikoolis pidevalt 
vähenenud ja praeguseks het

keks oleme rahvusvahe
lises võrdluses kindlasti 
pigem väikese kui suure 
a d m i n i s t r a t s i o o n i g a  
ülikool.

Tundes, et kesksete 
teenuste kvaliteedile ja kvan
titeedile esitatavad ootused 
kasvavad, peame leidma 
mõistliku tee, kuidas neid 
ootusi katta vajalike ressurs
sidega.

See jääb ülikooli finants- 
strateegia realiseerimise 
üheks peamiseks ülesandeks.

Joonis 2. Akadeemilise personali, teaduskondade ja 
asutuste haldus-ja tugipersonali ning 

keskadministratsiooni töötajate arvu muutus 2001-2005
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Joonis 3. Pöhieelarve
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Joonis 5. öldfondi suhe põhieelarvesse

Eesti s u u rim  p rilli- ja  kontaktläätsevalik

Ühekuulised kontaktläätsed alates 140 krooni/paar

EAGLE • VISIOI
Elu on v a a ta m is t  vä ä rt

www.eagle-vision.ee

TARTU Soola 8 (Emajõe Ärikeskus), 
tel. 7371060 
E-R 9-18, L 9-16 
tartu@eagle-vision.ee

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri
akadeemia avab muusikamaja

Selgusid Tartu linna 
parimad sportlased

A ija  S akova

Täna kell 15 avab prorektor 
Jaak Kangilaski TU Viljandi 
Kultuuriakadeemia Muusi
kamaja.

Muusikamajja kolib kultuuri
akadeemia avalike ja välissuhe
te juhi Marju Mägeri sõnul pea
majast terve muusikaosakond -  
rahvamuusika, kirikumuusika 
ja pop-jazzi õppetoolid.

«Neljakorruselises majas on
14 klassiruumi, helistuudio 
ning foonika, väike 60-kohali
ne kammersaal ja kaks admi- 
nistratsiooniruumi,» selgitas 
Mäger. Sisekujunduses on 
kasutatud loodussõbralikke 
materjale (puit ja savikrohv).

Muusikamaja on Mägeri 
sõnul oluline mitte ainult aka
deemiale, vaid ka Viljandi lin
nale: «Uus hoone asub nagu 
peahoonegi linna südames 
ning teostumas on Viljandi

Tartu selle aasta parimate 
sportlaste seas on ka mitu 
TÜ üliõpilast ja MTÜ TÜ Aka
deemilise Spordiklubi liiget.

Need on aerutaja Peeter 
Becker, kergejõustiklased 
Mirjam Liimask (KK 3. a üli
õpilane), Maris Mägi ja Kaire 
Leibak ning sulgpallurid 
Helen Reino (KK 1. a magist
rant) ja Piret Hamer.

Parimaks treeneriks valiti

Mirjam Liimaski treener dots 
Mehis Viru.

Parimaks meessportlaseks 
valiti 2005. a seitsmekordne 
Eesti meister Peeter Becker, pa
rimaks naissportlaseks Mirjam 
Liimask, parimaks juunioriks 
Maris Mägi.

Parim noorsportlane oli ka- 
levlane Kaire Leibak ja parim 
võistkond Helen Reino ja Piret 
Hamer.

Viljandi kultuuriakadeem ia m uusikam aja. u rm as  v o lm e r

kultuurikvartali idee.»
Ehitamine algas suvel, pea

töövõtja oli OÜ Selindia, projekti 
maksumus oli 11,4 mln krooni. 
Ehituse rahastas riik. Eesti Päri
musmuusika Keskus korraldas

muusikamaja renoveerimiseks 
ka heategevuskontserdi.

Avamisele järgneb mööda 
maja liikuv kontsert.

Kell 19 algab pidu kultuuri
majas.

http://www.eagle-vision.ee
mailto:tartu@eagle-vision.ee
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Hea tartlasest tudeng! Üliõpilase arvamus 
on õpetamisel oluline
A ija  S akova

Kui üliõpilane Kadri Raudvere korraks õppejõuks ümber 
kehastus, arvas ta, et sooviks pidada loenguid meelde
jäävalt ja elavalt, kuid mitte ülepakutult. Samuti jagaks ta 
oma eriala praktilisi kogemusi ning välismaal omandatut. 
«Hindan õppejõudude juures just neid tahke.» v a r je  s o o ta k

Oled arvatavasti tähele pan
nud, et eelnevatel aastatel 
on paljud linnad ja vallad 
teinud aasta lõpus pingutu
si, et võita juurde registree
ritud elanikke.

Rahvastikuregistri seadus 
paneb meile kohustuse hoo
litseda enda, oma alaealiste 
laste ja eestkostetavate elu
koha aadressi õigsuse eest 
rahvastikuregistris.

Miks on registreerimine 
oluline?

Tartus õppivast ligi 16 000-st 
päevase õppe üliõpilasest on 
Tartu elanikuks registreeri
nud end vaid 5200.

Kahtlemata ei ole registree
rimise takistuseks enamikul 
juhtudel 400-kroonise sõidu- 
toetuse kaotus. TÜs saab seda 
täiendavat oppetoetust vaid 
1859 tudengit.

Linnale on ametlikult 1. 
jaanuariks registreeritud 
elanike arv väga oluline, sest 
sellest sõltub linna järgmise 
aasta tulubaas (laekumine 
üksikisiku tulumaksust ja 
eraldis riigieelarve tasandus- 
fondist).

Tänu 2004. a detsemb
ris elukoha registreerimise 
kampaaniaga liitunud 2133 
inimesele lisandus linna eel
arvesse 10 miljonit krooni. 
Võrdluseks -  Aura veekeskuse 
ehitamiseks kulus 80 miljonit 
krooni ja Turusilla ehituseks
20 miljonit krooni.

Tartu linn toetab ülikooli 
ühiselamute renoveerimist 
igal aastal 2,3 miljoni kroo-

Annan teada oma tagasi
astumisest õppeprorektori 
ametikohalt isiklikel põhjus
tel alates 1. jaanuarist 2006.

Rektor rahuldas minu lah
kumisavalduse 9. novembril. 
Otsustasime koos, et avali
kustame selle sammu pärast
1. detsembrit. Jätkan tööta
mist Tartu Ülikoolis praktilise 
usuteaduse professorina.

Avalduse esitamise eelõhtul 
helistasin rektorile ja andsin 
oma otsusest teada. Ütlesin, et 
selles sammus pole kibedust, 
on vaid tänu ja lugupidamine. 
Samad tunded valdavad mind 
ka kogu ülikooli kui terviku 
suhtes. Olen kõigile kaas
töötajatele tänulik võimaluse 
eest täita minu senise ameti- 
karjääri kõige vastutusrikka
mat rolli.

Kuna kõik on nii värske, siis 
on raske tagasi vaadata ja kok
kuvõtteid teha. Ise pean oma 
ametiaja üheks suurimaks 
saavutuseks, et ligi 80% oma

niga. Linn on lubanud toetada
18 miljoni krooniga TÜ Ujula 
tänava spordihoone ehitust. 
Linn on aastaid toetanud 
tudengite spordi- ja kultuuri
üritusi, sh ka üliõpilaste ke
vad- ja sügispäevi.

Linn toetab ülikooli ja 
tudengeid

Suur hulk üliõpilasi ei 
ole end üheski omavalit
suses rahvastikuregistris 
arvele võtnud ega saa see
tõttu  kasutada ka kodaniku 
põhiõigusi -  valida ja  olla 
valitud. Samuti ei saa nad 
osa personaalsetest sotsiaal
setest hüvedest, mida Tartu 
linn jagab võrdsetel alustel 
kõigile oma kodanikele
-  sünnitoetused, lasteaiako
had, sotsiaaltoetused.

Linnavalitsus on oma vee- 
bilehel algatanud arutelu 
teemal, mis võiks motiveerida 
Tartus elavaid inimesi end 
registreerima Tartu linna 
kodanikuks. Foorumist saad 
osa aadressil www.tartu.ee/ 
elukoht. Parima idee autorile 
kingib linn iPod Nano MP3- 
mängija!

Tartu üliõpilaste mõtet, 
häält ja vaimu on igas linna 
nurgakeses tunda. Olgem siis 
tartlased ka seaduse ja regist
ri silmis! Linnakodaniku staa
tus on aususe ja patriotismi 
küsimus!

Laine Jänes
Tartu linnapea

Jaak Aaviksoo
Tartu Ülikooli rektor

■

muredega minu kabinetis käi
nutest lahkusid naeratades, 
seda sõltumatult sisulistest 
otsustest. Soovin, et me kõik 
võiksime südames naeratada, 
kui mõtleme ülikoolile, mida 
koos kujundame.

Lugupidamisega teie 
Tõnu Lehtsaar
õppeprorektor

11. detsembriks peavad üli
õpilased andma hinnangu 
ainekursustele, millel nad 
lõppeval semestril osalesid.

Alates 21. novembrist küsib 
õppeinfosüsteem (ÕIS) üli
õpilastelt sisenemisel, kas nad 
soovivad täita ankeedid aine
kursuste hindamise kohta. 
Kokku on selleks kolm näda
lat. Alates sellest semestrist 
on ainekursuste ehk õppejõu
dude hindamine tudengitele 
kohustuslik. Kui mõni ankeet 
jääb täitmata, siis ei luba 
ÕIS üliõpilasel registreerida 
järgmise semestri ainetele.

Kui hindamisperioodil jääb 
üliõpilasel ainekursus hinda
mata, on tal õppetöö analüüsi 
spetsialisti Ivika Puusepa sõnul 
võimalik teha seda ka hiljem. 
Kuid siis ei kajastu antud hin
nangud õppejõule esitatavates 
tulemustes. «Erandiks on B- 
osa vastused, mille puhul on 
hilinenult antud hinnangud 
eraldi näidatud, kuna see võib 
õppejõule siiski oluline olla,» 
lisas Puusepp.

Kvaliteedisüsteemi osa

Ivika Puusepa sõnul on õpe
tamise kohta tagasiside saa
mine õppejõu töö lahutamatu 
osa. «Tagasiside küsimine on 
ülikooli kvaliteedisüsteemi 
loomulik osa. Ankeedi tule
mused on mõeldud ennekõi
ke õppejõule ning tema töö 
vahetule korraldajale õpeta
mise kvaliteedi tõstmiseks, 
õppekavade parandamiseks 
ja abiks akrediteerimisaruan- 
nete koostamisel. Hinnanguid 
saab kasutada arenguvestlus- 
tel,» selgitas Puusepp.

Lähtudes ankeedi küsimus
test, mis hindavad õppejõudu 
ning tema õpetamisoskusi, 
hakatakse Puusepa sõnul 
igal õppeaastal välja andma 
aasta õppejõu auhinda: «Välja 
valitakse kaks oma valdkonna 
parimat õppejõudu».

Jooksva semestri hindamis
tulemused on Puusepa sõnul 
nähtavad alates 28. jaanua
rist. «Kui tulemuste esitamise 
vorm valmib, teeme näidised 
ja lisame need õppeosakonna 
kodulehele,» lisas Puusepp.

Loodetavasti on abi

Olgugi et põhiõppe tuden
geil tuleb semestris hinnata 
ainekursusi vahel üle 10, 
saavad üliõpilased hindamise 
kohustuslikkusest üldjuhul 
aru ja peavad seda ka õigeks.

«Iga kord, kui õpematerjale 
alla laadimas käin, ei väsi ÕIS 
mulle hindamist meelde tule
tamast. Võiksin ained kärmelt 
ära hinnata, kuid aus vastus 
on, et olen selle tüütu kohus
tuse iga kord blokeerinud. 
Õppetöö on kõigis ainetes veel 
täies hoos ja kuidagi ei ole tuju 
olnud,» rääkis hindamise ko
hustuslikkusest õigusteaduse 3. 
aasta üliõpilane Mari-Liis Aasa- 
mets. Kuid lisas kohe, et see ei 
tähenda veel, et ta hindamisse 
halvasti suhtuks: «Usun täiesti, 
et tagasisidet võetakse tõsiselt. 
Kohustuslikkus on küll tüütu, 
kuid ometi vajalik, sest ainult 
vähesed aktivistid viitsiksid 
muidu arvamust avaldada.»

Majandusteaduse 3. aasta 
üliõpilane Erki Alas leidis, et 
A-osa täitmine ei ole nii hull. 
«See võib kohustuslik olla, 
kui saadud tulemustest ka 
mingeid järeldusi tehakse ja 
õppejõudude käitumist vahel

veidi kontrollitakse,» kom
menteeris Alas.

Kadri Raudvere (majandus
teaduse 3. a) leiab, et aine
kursuste hindamine tekitab 
talle küll lisatööd, ent samas 
on see õiglasem. «Varem 
hindasid ju vaid need, kes 
hindamisankeetide jagamise 
päeval kohal olema juhtusid,» 
selgitas Raudvere.

Hindamise positiivsete 
külgedena toob Raudvere 
välja selle, et tudengil on 
hea tunne, kui tema arva
must küsitakse. «Samuti on 
võimalus meeldivatele õppe
jõududele oma tänu avaldada 
ja teistele näidata, mida oleks 
vaja parandada. Eestlase 
iseloomule on sageli lihtsalt 
vastuvõetamatu, kui midagi 
kohustuslikuks muudetakse,» 
ütles Raudvere. Viimasest 
tuleb tema sõnul üle olla. 
Huvitav on tema meelest ol
nud lugeda üldkokkuvõtteid 
teaduskondade hindamis- 
tulemustest. Tulevikus võiks 
Raudvere sõnul avaldada ka 
tudengitele statistika konk
reetse õppejõu kohta.

Kohustuslikkus piirab

Rahvusvahelise eraõiguse 
lektori Anne Kalvi arvates 
on ainekursuse hindamine 
üks sõnavabaduse väljendusi. 
«Tehes selle kohustuslikuks, 
sunnime tudengit igal juhul 
midagi kirjutama. Isegi kui ta 
seda südamest ei soovi. Süda
mest antud hinnang on objek
tiivne hinnang, sunnitult kir
jutatu võib olla pealiskaudne 
ja tihti ka mitteobjektiivne. 
Eriti kui peab valima ettean
tud vastusevariantide vahel,» 
kommenteeris Kalvi. Nii ei ole 
sund arvamust avaldada Kalvi 
arvates see, mis tagasisidet 
parandada aitaks. Tihti saab 
ta enda sõnul parema tagasi
side hoopis tudengiga silmast 
silma vesteldes.

Juhtimise professori Maaja

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

• 21. nov -  11. dets sügisse
mestri õppeainete hinda
mine ÕISis.

• Õppeainete hindamine on 
üliõpilasele kohustuslik.

• Hindamistulemused ÕISis 
õppejõule nähtavad alates 
28. jaan 2006.

Vadi sõnul on tagasiside kaht
lemata vajalik ja selle aren
damise suunas tehakse nüüd 
oluline samm. Kuid sealjuures 
tuleb tema sõnul väga hästi 
läbi kaaluda, kas tehniliselt on 
kõik selleks tehtud, et saadav 
tagasiside ei oleks moonuta
tud. «Mitmed valikvastustega 
küsimused võivad juba ette 
vastused ära määrata ja selli
selt ei ole tagasiside päris õige. 
Näiteks olen kohanud juhust, 
kus aine raskust käsitleti posi
tiivse joonena, aga see ei pruu
gi nii olla,» rääkis Vadi.

Küsimusele, kui oluline on 
üliõpilaste arvamuste arvesta
mine õpetamise juures, vastas 
Kalvi, et teatud proportsiooni
des ja  teatud küsimustes on 
see kindlasti oluline. «Pean 
aga olulisemaks, et õppejõud 
jälgib end ise ja teeb vastavaid 
korrektiive,» lisas Kalvi.

Kalvile ei ole aasta õppejõu 
tiitel oluline: «Mida rohkem 
tekib õppeprotsessivälist ja 
formaalset (nt ankeete, küsit
lusi jms), seda vähem jääb 
tähelepanu tegelikule ja sisuli
sele nagu õppe- ja teadustöö». 
Vadi sõnul ei oleks päris õige 
anda parima õppejõu tiitlit 
vaid ankeetidest lähtudes, 
kuna üliõpilased võivad vasta
tes lähtuda mõnikord hetkest 
ja emotsioonidest ega näe 
asju laiemas kontekstis. «Siis
ki tuleb tunnustada, et tiitli 
loomisega tehakse suur samm 
õppejõudude rolli tunnustami
seks ülikoolis,» lisas Vadi.

The U.S. Government Affiliated 
Educational Advising Center

16. jaanuarini saab kandideerida USA ülikoolidesse 
2006/2007. õa sügissemestril bakalaureuse tasemel.

Info: www.isep.org ja Põhja-Ameerika ülikoolide teabe
keskuses TÜ Raamatukogus W. Struve 1-325, tel 742 7243, 
merli.tamtik@ut.ee.

R E G I S T R E E R I  END T A R T L A S E K S
Tartu Linnavalitsus kutsub Tartus elavaid inimesi ennast 
rahvastikuregistris kirja panema.
Elukohateate esitamiseks tuleb pöörduda linnavalitsuse 
elanike registriteenistusse:
Küüni 5, 51004 Tartu
Info: 736 1140, 736 1142, 736 1139,
e-post: rt@raad.tartu.ee, www.tartu.ee
Lahtiolekuajad:
E 9-12 ja 15-18, T 8-12 ja 14-16, K 9-12 ja 14-16,
N 9-12 ja 14-16, R 9-12

Hea ülikoolipere!

U U D I S E D

Kõrghariduse ja  
tööhõive uuringud
12. detsembril kell 14 algab 
TÜ nõukogu saalis kõrg
hariduse ja  tööhõive alaste 
uuringute tutvustus. Uuringud 
tegi Poliitikauuringute Keskus 
PRAXIS, tellija oli haridus- ja 
teadusministeerium.

Esimene uuring käsitleb 
koolitusvaldkondade lõpe
tanute seisundit tööturul 
nii am etialade, haridusta
semete kui m ajandusharu
de kaupa. Teises uuringus 
võrreldakse kõrghariduse 
om andanute ja  õpingud 
katkestanute töötasu, võttes 
aluseks laekunud tulum ak
su. U uringutulem usi saab 
efektiivselt kasutada õppe- 
kavaarenduses ja  õppetöö 
planeerim ises.

Vt www.praxis.ee/index. 
php?page_id = 1131&menu_ 
id=140&lang=et.

Info: Eda Aitsen, tel 737 5623, 
Kairi Solmann, tel 737 6391.

Stipendium Mak
sim Konovalovile
2. detsembril andis SA Sipel
gad andis üle teise lastekodu- 
kasvandike ülikooliõpinguid 
toetava stipendiumi «Hüpe».

Stipendiumi pälvis filosoo
fiateaduskonna 1. a tudeng 
Maksim Konovalov.

Linnart Mälli uute 
raam atute esitlus
6. detsembril toimus Tar
tu Kirjanduse Majas TÜ 
orientalistikakeskuse juhataja 
Linnart Mälli kolme uue raa
matu esitlus.

Need olid «Budismi 
pühad raamatud» 2. köide, 
«Dhammapada» (trükitud 
Taivanis) ja «Studies in the 
Astasahasrika Prajnaparamita 
and Other Essays. First Indian 
Edition».

Ürituse korraldasid Eesti 
Akadeemiline Orientaalseks, 
TÜ orientalistikakeskus, 
Budismi Instituut ja Kirja
nike Liidu Tartu osakond.
15. detsembril kell 18 toimub 
raamatute esitlus Tallinnas 
Rahvusraamatukogus.

Uue sarja esim e
sed raam atud
13. detsembril kell 18 toimub 
Tartu Kirjanduse Majas viie 
uue sotsiaal- ja humanitaar
teaduste raamatu esitlus.

Need on uue tõlkeid koonda
va sarja esimesed raamatud -  
Michel Focault’ «Teadmiste 
arheoloogia», Michel Certeau’ 
«Igapäevased praktikad», 
Umberto Eco «Lector in 
fabula», Ulrich Becki «Riski- 
ühiskond» ja Teun A. van Dijki 
«Ideoloogia».

Eessõnad on kirjutanud prof 
Peeter Torop ja dots Veronika 
Kalmus.

TÜ Kirjastuses välja antud 
teosed ilmusid ELi «Kultuur 
2000» tõlkeprogrammi toe
tusel.

http://www.tartu.ee/
http://www.isep.org
mailto:merli.tamtik@ut.ee
mailto:rt@raad.tartu.ee
http://www.tartu.ee
http://www.praxis.ee/index
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Sümbiootiline Talvet
Professor Jüri Talvet 60
Kümme aastat tagasi, kui pro
fessor Jüri Talvet alustas tänu
kõnet teda Tartu Kirjanduse 
Majja juubeli puhul tervitama 
tulnud kolleegidele ja sõpra
dele, küsis ta sissejuhatuseks, 
nagu me kõik vahel endalt 
küsime «Kes ma olen?».

Loomulikult polnud küsi
muse mõte teadmatuses, vaid 
eeskätt selles, mida ta on nö 
kokkuvõttes, kui ta elu on ol
nud üks suur jagamine erine
vate keelte, kultuuride, teksti
de ja diskursuste vahel. Talvet 
on ju eesti luuletaja, esseist, 
eesti kirjanduse maailmakir- 
janduslike sildade uurija ja 
tõlkijana ka sillaehitaja, Tartu 
Ülikooli hispanistika rajaja, 
inglise filoloog ja nii inglise 
kui ka hispaaniakeelse kirjan
duskultuuri tundja, tõlke- ja 
kultuuriteoreetik.

Vastuse Talveti enese- 
küsimisele leiame kümme 
aastat hiljem, äsja ilmunud 
esseest «Sümbiootiline kul
tuur», sellest samast sõnast 
«sümbioos».

Sümbiootilisus tähendab pii- 
riteadvusest lähtuvat lakkama
tut vabaduse otsingut. «Järgi
gem identsust, mis ei ole igave
seks kinnistatud meie päritolu 
ega ka väljastpoolt üle võetud 
mudelite külge. Neid ahelaid 
pole meile vaja. Tehkem oma 
identsusest vabaduse otsing», 
tõdeb Talvet «Sümbiootilise 
kultuuri» koodas.

Tegelikult teadsime vastust 
juba Talveti viiekümnendal 
sünnipäeval. Vihje sellele 
andis 1995. aastal «Eesti 
mõtteloo» sarjas neljanda 
raam atuna ilmunud Talveti 
«Hispaania vaimu» eessõna, 
milles autor veendunult kinni
tab: «Tõeline vaim ilmub just 
elu sügavusest / —/  Vaim loob 
ennast üha, ega lase end see

tõttu «kokku võtta» lõplikuna 
või definiitsena.»

Kõik Jüri Talveti enese- 
jagamised lähtuvad kiindu- 
musliku huvi kõrval ka mis- 
siooniteadlikkusest. Ja see on 
omakorda sügavalt (NB! mitte 
kuidagi aga kitsarinnaliselt) 
rahvuslik.

Talvet leiaks/leidnuks tööd 
ja tunnustust õppejõu ja 
teadlasena Hispaania, Amee
rika või mõnes Euroopa üli
koolis. Aga genius loci surve 
toob ta tagasi koju kõikidelt 
(mõtte) rännakutelt -  mida 
ju Talveti luulekogud endast 
kujutavad -  maandudes oma 
pere keskel, sulandudes oma 
naises, lastes, kodulinnas 
Pärnus ja  teises kodulinnas 
Tartus ning selle sümbolis, 
ülikoolis.

Olen alati mõelnud, et Tar
tu Ülikooli suurus on tema 
ajaloos, humanistlikus ja 
rahvuslikus südamikus ning 
seda kandvates isiksustes. 
Professor Jüri Talveti 60. 
sünnipäeval (17. detsembril) 
on asjakohane meenutada, et 
ka ülikool on sümbiootiline 
nähtus. Kiitkem Talvetit ja 
hoidkem universitas’t.

Rein Veidemann

Õ N N I T L E M E

75
Selma Teesalu, emeriitpro- 
fessor -  15. detsember

70

Märt Saarma, emeriitprofes- 
sor -  21. detsember

65

Eve-Maaja Metsa, erakorra
line assistent -  14. detsember 
Mare Nestra, laborant -  
17. detsember

60

Anu Tüür, laborant -
9. detsember
Jüri Talvet, professor -
17. detsember
Maša Muškat, spetsialist -
20. detsember

55

Hain Salujärv, hooldusspet- 
sialist -  17. detsember

50

Uno Hämarik, dotsent -  
19. detsember

45

Margus Lember, professor, 
sisekliiniku juhataja -  
12. detsember

Ivo Paalits, geoloogiamuu- 
seumi varahoidja -  
13. detsember 
Maarike Harro, külalispro
fessor -  22. detsember

35

Kaupo Bend, asjaajaja-auto- 
juht -  9. detsember 
Arvi Jõers, erakorraline 
teadur -  12. detsember 
Pire Teras, teadur -
13. detsember
Ernst Tungel, teadur -  
19. detsember

30

Kaido Sillar, teadur -
14. detsember
Romasz Erlend Romantšik,
teadur -1 6 . detsember 
Ave Sarapuu, teadur -  
21. detsember 
Iiris Luiga, erakorraline 
teadur -  22. detsember

25

Kessy Abarenkov, arvuti
spetsialist -  18. detsember
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Õppejõudude õpetamis
oskuste koolitusvajadus
R aivo  V a lk
personalitöö peaspetsialist

Saabuval nädalal algab Ees
ti avalik-õiguslike ülikoolide 
ühisprojektina veebiküsit- 
lus.

Sellega kogutakse infot 
õppejõudude õpetamisoskus
te arendamise süsteemi kor
rastamiseks ning sobivaimate 
täiendusvõimaluste pakku
miseks.

Tulemuste saamiseks oota
me pisut alla 200 TÜ õppejõu 
ja õppetööd läbiviiva teadus
töötaja kaasabi. Uuringu viib 
läbi Turu-uuringute AS, kok

kuvõte tehakse kättesaadavaks 
ülikooli siseveebis 2006. a 
veebruaris.

Tartu Ülikoolil on juhtiv 
roll Euroopa Sotsiaalfondi 
poolt toetatavas ulatuslikus 
kõrghariduse kvaliteedi aren
dusprojektis, mille kogumaht 
on 32 miljonit krooni. Projek
ti eesmärkide täitmiseks väga 
vajaliku täpse ja sisuka lähte- 
info saamiseks on järgmise 
aasta alguses kavas korralda
da veel mõni küsitlus.

Täname kõiki ülikoolipere 
liikmeid, kes leiavad võima
luse uuringute õnnestumisse 
oma panuse anda!

N A I T U S  « M A A L I L I S E D  R E I S I D »

15. detsembril kell 16 avatakse TÜ Raamatukogus 
näitus «Maalilised reisid: vaategraafikat TÜ Raamatu
kogu kogudes».

Raamatukogu koostas ka vastavateemalise kalendri.
Näituse pani kokku Moonika Teemus. Väljapanek jääb 

avatuks 2006. maikuuni.
Näituse avamisel on võimalik osta ka TÜ Raamatukogu 

2006. a kalendrit «Maalilised reisid».

T H E  D D A  C H R I S T M A S  E V E N I N G

The International Relations Office invites all 
in ternational faculty members and their hosts to 
celebrate the holiday season w ith us at the next 
Dorpater D ozentenabend (DDA) meeting, to be held 
on Wednesday, 14 December at 7:00 PM in the Domus 
Dorpatensis (located on the corner of the Town Hall 
Square, at Ülikooli 7).

The DDA Christmas evening will feature a presentation of 
Estonian folk music and folk instruments (Estonian zyther 
and bagpipe). Presentation and comments will be provided 
by Ain Haas, who is teaching as a Fulbright scholar at the 
Chair of English Language and Literature.

P R O F E S S O R I T E  K L U B I S

Professorite klubi jõuluõhtu toimub neljapäeval, 15. 
detsembril kell 17 TÜ kohviku I korruse puhvetiruumis. 
Esinevad prof Peeter Tulviste ja prof Helmut Piirimäe. Elav 
muusika. Palutud on ka abikaasad või kaaslased.

M E I S T R I T E  A K A D E E M I A

19. detsembril kl 19 TÜ aulas
Esinevad Jaakko Ryhänen (bass, Soome) ja tema noored 
meistrid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast.
Kavas Mozart, Verdi.

K O N T S E R T E K S A M

16. detsembril kl 16 toimub õpetajate seminari aulas 
kontserteksam. Seminari naiskoori ja orkestrit juhatavad 
Marleene Grudkina, Janika Jakobson, Anne Kasesalu, Tiina 
Lõhmussaar, Sirje Vasmann, Kätlin Virgo ja Alari Raieste.

T O O K U U L U T U S

Tartu Ülikool võtab 
stomatoloogia kliinikusse tööle

sekretäri,

kelle ülesanne on kliiniku tööga seotud asjaajamise kor
raldamine, õppe- ja teadustöö toetamine ning üliõpilaste, 
kliiniku töötajate ja külaliste teenindamine.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus ja elu
lookirjeldus hiljemalt 16. detsembril e-postiga või paberil 
TÜ personaliosakonda (personal@ut.ee, Jakobi 4, ruum 
302, Tartu 51014).

Info: www.ut.ee/konkurss, tel 737 5844.

U T  I L M U M I N E  D E T S E M B R I S

Järgmine Universitas Tartuensis ilmub topeltnumbrina 
neljapäeval, 22. detsembril. Seega ei tule lehte järgmisel 
reedel, s.o 16. detsembril.
Palume saata aasta viimase numbri kaastööd ära hiljemalt 
kolmapäevaks, 14. detsembriks. Uudised ja info jõuavad 
lehte veel ka 20. detsembril.
Infot (kuude kaupa koos kuupäevadega) TÜ 2005. a krooni
kasse ootame veel 20. detsembril.

Heade koostöösoovidega UT toimetus

KA ITSM ISED
14. detsembril kl 16 kaitseb ph 
aud 135 avalikkussuhete ja tea
bekorralduse kutsemagistri tööd 
Romek Kosenkranius «Kommu- 
nikatsioonijuhtimine kohalikus 
omavalitsuses». Juhendaja Kaja 
Tampere, PhD. Oponent Kristina 
Reinsalu, MPR;
kl 17 kaitseb samas Anneli Sihvart 
ajakirjanduse magistritööd «Süüte
gude konstrueerimine Eesti päeva
lehtedes: süütuse presumptsiooni 
järgimine ja asjaosaliste hoiakud». 
Juhendaja dots Halliki Harro-Loit. 
Oponent Anu Pallas, MA.

16. detsembril kl 14.15 kaitseb 
Tiigi 78-127 Helle Pullmann
doktoritööd psühholoogia eri
alal «Eesti koolilaste vaimse 
võimekuse ja isiksuseomaduste 
areng». Juhendaja prof Jüri Allik, 
PhD. Oponent Filip De Fruyt, 
PhD, Genti Ülikool, Belgia.

20. detsembril kl 14.15 kaitseb 
ph aud 102 Liina Lindström
eesti ja soome-ugri keeletea
duse osakonnas doktoritööd 
«Finiitverbi asend lauses. Sõna
järg ja seda mõjutavad tegurid 
suulises eesti keeles». Juhenda
ja prof Mati Erelt. Oponent prof 
Helle Metslang.

20. detsembril kl 10.15 kaitseb 
TÜ nõukogu saalis Anneli Palo 
maastikuökoloogia ja kesk
konnakaitse erialal doktoritööd 
«Maastikutegurite ning taimkatte 
kasvukohatüüpide vahelised 
seosed Saaremaa ja Muhu saa
re näitel». Juhendaja prof Ülo 
Mander. Oponent dots Thomas 
Wrbka (Viini Ülikool, Austria).

20. detsembril kl 15.15 kaitseb 
TÜ nõukogu saalis Sille Teiter 
keskkonnatehnoloogia erialal 
doktoritööd «N20, N2, CH4 ja 
C02 emissioon kaldaäärsetes 
hall-lepikutes ja heitveepuhas- 
tus-tehismärgalades». Juhen
daja prof Ülo Mander. Oponent 
prof Wolfgang Merbach (Halle- 
Wittenbergi Martin Lutheri Üli
kool, Saksamaa).

22. detsembril kl 10.15 kaitseb TÜ 
nõukogu saalis Mait Sepp loodus
geograafia erialal doktoritööd «At

mosfääri tsirkulatsiooni mõju kesk
konna muutujatele Eestis». Juhen
daja dots Jaak Jaagus. Oponent 
prof dr hab Tadeusz Niedzwiedz 
(Sileesia Ülikool, Poola).

LOENGUD
14. detsembril kl 10.15 toimub 
Jakobi 5-302 Ando Pehme loeng 
«Kahevõitlusalade treeningu 
mõju organismi seisundile».

KONTSERT

SALEMI KIRIKUS
10. dets kl 17 TÜ kammerkoori 
jõulukontsert. Dirigent Triin Koch. 
Kavas: Kreegi, Ehala, Ripsi, 
Ritsingu, Mägi, Veevo, Kodaly, 
Berlini jt loomingut. Pilet: 25 kr.

TÜ AULAS
15. dets kl 20 ansambli Jää-äär 
plaadi esitlus.

16. dets kl 19 Tartu Akadeemilise 
Meeskoori ja Tartu Akadeemilise 
Naiskoori jõulukontsert.

17. dets kl 19-Tallinna Kammer
orkestri ja B. B. Baggeri (kitarr) 
kontsert.

18. dets kl 14-Estonia Poistekoo
ri kontsert.

21. dets kl 19 kontserdisarja 
«Meistrite Akadeemia» kontsert. 
Esineb Ralf Taal klaveril.

27. dets kl 19 ansambli Corelli 
Music jõulukontsert. Kaastegev 
Jüri Kuuskemaa.

BOTAANIKAAIAS
11. ja 18. dets kl 17 advendikont- 
sert. Flöödil, plokkflöödil, viiulil ja 
harfil esinevad muusikud Anneli 
Kuusk, Helena Valpeteris ja Lilian 
Langsepp koos õpilastega. 
Kontserdid on tasuta.

TEATED
Üliõpilaste Selts Raimla (Veski 
42) müüb soodsalt raamatuid 
(mitmekesine valik) 7. dets kl 
16-19; 8. dets kl 17-20; 9.12 kl 
12-14 ning pakub samas kohas 
tasuta 10. dets kl 11-15; 11. dets 
kl 11-15; 12. dets kl 16-19.
Info: Fred Puss, fred@ isik.ee, tel 
742 0882, 528 8329.

K O N V E R E N T S

ÕESi, ajaloo osakonna ja ajaloo muuseumi konverents

«100 aastat ülem aalisest 
rahvaasem ike koosolekust Tartus»

9. detsembril kl 11 ajaloo muuseumi valges saalis

11 avamine.
11.30 I istung, juhatab Aadu Must.

Tiit Rosenberg -  «Rahvakongressid Eestis 1905.
II Eesti põllutöö kongressist ülemaalise rahvaase
mike koosolekuni Tartus».
Juris Pavlovics (Riia) -  «Ülelätilised kongressid 
Riias novembris 1905».

15 näituse «1905. a ja Tartu» avamine Ajalooarhiivis (J. 
Liivi 4).

15.30 II istung, juhatab Tiit Rosenberg.
Kaido Jaanson -  ««Volta» koosolekust».
Gert von Pistohlkors (Göttingen) -  «Liivimaa rüütel
konna abinõud omakaitse organiseerimisel 1905. 
aastal».
Toivo Raun (Indiana) -  «Poliitilisest 
mobiliseerumisest ja vägivaldsusest revolutsioonist -  
võrdlusjooni Eesti ja Läti vahel».

17.30 III istung, juhatab Toivo Raun.
Kersti Lust -  «Talurahvaliikumine Eestis 1905. aastal». 
Jüri Kivimäe (Toronto) -  «Mõisate põletamine Eestis 
1905. aastal: mikroajaloo väljakutse».
Ago Pajur -  «Vabariigi probleem 1905. a historiog
raafias».

10. detsembril kl 11

11 IV istung, juhatab Tiit Rosenberg.
Ken Kalling -  «Marksismus ja darvinismus Eestis 
20. saj algul (vasakpoolsus teaduses ja teadus va
sakpoolsuses)».
Olavi Arens (Savannah) -  «Hans Pöögelmanni vaa
dete kujunemisest 20. saj algul».
Maie Pihlamägi (Tallinn) -  «1905. a tähendusest 
eesti tööliskonnale».
V istung, juhatab Olavi Arens.
Lea Leppik -  «1905. aasta ja Tartu Ülikool».
Tanel Kutti -  «Peeter Speek, ajaleht Uudised ja eesti 
sotsiaaldemokraatliku partei rajamine».
Aadu Must -  «Senikasutamata allikmaterjale 1905. 
aasta kohta».

14.30 läbirääkimised. Konverentsi lõpetamine.

13
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Rahulikke jõule ja head uut aastat!

Armas ülikoolipere!
Leidkem aastalõpu askeldustes ühel õhtul aega, et jalutada meie aima 
m a te r auväärse peahoone juurde ja  selle ees korraks peatuda. Lumesajus 
ja  tuledesäras sambad loovad meeleolu, mõtisklemaks möödunud aasta 
üle ning valmistumaks uueks, 2006. aastaks ja  ühtlasi ülikooli 374. tege
vusaastaks.

Pidulikus rüüs ülikooli peahoone tekitab ühest küljest rõõmu, kui tuletame 
meelde meie poolt aasta jooksul tehtut -  ja  seda ei ole sugugi vähe. Teisest 
küljest ei saa me jä tta  tähelepanuta, et mitte kõik meie ülikoolis ei ole nii 
särav. Nii et jõulude ja  uue aasta vahel tuleks ehk mõelda sellelegi, mida 
võiksime eelseisval aastal paremini teha.

Õnnelikku jõuluaega, ilusat vana-aasta lõppu ja  head algavat uut aastat 
teile kõigile!

Jaak Aaviksoo

Õppeprorektoriks 
saab prof Birute Klaas
1. jaanuarist asub TÜ õppe
prorektori ametikohale eesti 
keele (võõrkeelena) prof 
Birute Klaas.

Senine õppeprorektor Tõnu 
Lehtsaar lahkub ametikohalt 
isiklikel põhjustel, jätkates 
ülikoolis praktilise usuteadu
se professorina.

Rektori Jaak Aaviksoo 
sõnul on Birute Klaas dekaa
nina suutnud ühitada rah
vusülikooli ja rahvusvahelise 
teadusülikooli eesmärke üli
kooli suurimas ehk filosoofia
teaduskonnas.

«Olen kindel, et ta suudab 
ka kogu ülikooli sellel teel 
edasi viia,» kommenteeris 
Aaviksoo uue prorektori va
likut.

Kuus aastat filosoofiatea
duskonna dekaanina tööta
nud prof Birute Klaas nõustus 
asuma õppeprorektori ameti
kohale, et suurendada huma
nitaarteadusliku mõtteviisi

osakaalu nii ülikooli juhti
mises kui ka laiemalt kõrg
hariduse ja teadusvaldkonna 
otsustuskogudes.

Otsust asuda õppeprorek
tori ametikohale aitas Birute 
Klaasi sõnul kinnitada ka fi
losoofiateaduskonna stabiilne 
seis ja selged arenguperspek
tiivid.

F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a  
dekaani kohusetäitjaks saab 
arheoloogia prof Valter Lang. 
Ühelt poolt kohutab Langi 
teaduskonna suurus ja hete- 
rogeensus.

«Teisalt aga lohutab teadmi
ne, et olen siin tehtava teadus
tööga tänu oma senisele tege
vusele Eesti teadusfondis ja 
teaduskompetentsi nõukogus 
hästi kursis,» kommenteeris 
Lang.

Samuti lisas ta, et loodab 
teaduskonna töötajate koos
tööle, abile ning mõistvale 
suhtumisele.

• •

Tartu Ülikool sõlmis koostöölepingu 
Tbilisi Riikliku Ülikooliga
L auri R a n d v e e r
välissuhete osakonna 
infospetsialist

15. detsembril kirjutasid 
rektor Jaak Aaviksoo ja Tbi
lisi Riikliku Ülikooli rektor 
prof Rusudan Lortkipanidze 
alla kahepoolsele koostöö
lepingule.

Leping võimaldab partner- 
ülikoolide teadlaste ja õppe
jõudude vastastikuseid lühi- 
visiite ja üliõpilasvahetust. 
Viimase kvoodiks on sätesta
tud kolm tudengit õppeaastas. 
Vastavalt kevadel sõlmitud 
eelkokkuleppele võimaldas 
TÜ juba käesoleva aasta 
sügissemestril ühel Gruusia 
üliõpilasel stipendiumiga Tar
tus õppida.

Tbilisi Ülikoolist laekunud 
vastukaja põhjal on seal 
huvi Tartus õppimise vastu 
väga suur ning stipendiumile 
kandideerinud tudengite tase

väga kõrge.
Tbilisi Riiklik Ülikool (asu

tatud 1918) on Gruusia vanim 
ja suurim teadus- ja haridus
keskus. Üliõpilasi on praegu 
30 000, õppejõude ja teadus

töötajaid ligi 5000.
Koos Tbilisi Ülikooli dele

gatsiooniga külastas Tartu 
Ülikooli ka Vilniuses residee
riv Gruusia suursaadik David 
Aptsiaur.

Tbilisi Riikliku Ülikooli rektor prof Rusudan Lortkipanidze 
ja TÜ rektor Jaak Aaviksoo allkirjastasid koostöölepingu.

AIJA SAKOVA

T Ä N A  ON UTs  
8 L E H E K Ü L G E

Aastakroonika
LK 4 -5

Intervjuu
Birute Klaasiga  
LK 3

Noore teadlase 
preemia laureaat 
Sulev Kõks
LK 6

U U D I S E D

Homme toimub  
nõukogu istung
Aasta viimasel nõukogu is
tungil on kavas kinnitada TÜ 
2006. a eelarve.

Samuti on kavas vastu võtta 
ülikooli hoonestu arengukava 
2007-2015, e-õppe strateegia 
ja eesti keele kui teaduskeele 
arendamise kava.

Seatakse üles Eesti Vaba
riigi teaduspreemiate kandi
daadid.

Valitakse esindaja TÜ Siht
asutuse usalduskogusse 2006. 
aastaks.

Eesti kirjanduse professo
riks kandideerivad Toronto 
Ülikooli eesti keele ja kir
janduse õppejõud, PhD Tiina 
Kirss ja TÜ eesti kirjanduse 
dots, filol-knd Arne Merilai.

Päevakavas on veel Skytte 
medali statuudi, määruse 
«Nõuded TÜ õppejõu või 
teadustöötaja ametikohtade 
taotlejate hindamisel» muut
mine jm.

Teaduspreem iate
kandidaadid
TÜ nõukogule on esitatud Ees
ti Vabariigi teaduspreemiate 
kandidaatideks ülesseadmi
seks pikaajalise teadustöö eest 
emeriitprof Lembit Allikmets 
ja eelneva nelja aasta jooksul 
avaldatud parimate teadus
tööde eest prof Tõnu Kollo; 
prof Arvi Freiberg (kollek
tiivi juht) ning vanemtea
durid Margus Rätsep ja Kõu 
Timpmann; prof Enn Lust; 
vanemteadur Ülo Niinemets; 
teadur Jaan Aarik, insener 
Aleks Aidla, prof Kaupo Kukli, 
prof Väino Sammelselg ja va
nemteadur Teet Uustare; dots 
Ursel Soomets ja prof Mihkel 
Zilmer; dots Kalle Olli; prof 
Talis Bachmann; prof Aaro 
Toomela ning prof Jüri Talvet.

ONL AA /E -K Ü SIT LU S

Kas oled tarlaseks 
registreerunud?

Vastajaid: 322 
Uus küsimus:

Mitu heategu teed päevas? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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U U D I S E D

TÜ tunnustab
Ülikooli aumärgi ja tänukir
jaga autasustati pikaajalise ja 
kohusetundliku töö eest puhta 
matemaatika instituudi pro
fessorit Toivo Leigerit.

Ülikooli tänukirja pälvis 
kauaaegse pühendunud ja 
tulemusliku töö eest maail
makirjanduse professorit Jüri 
Talvet.

Peahoone jõulu- 
kaunistus ilusaim
Tartu linnavalitsus valis mit
mes kategoorias ilusamini 
kaunistatud hooneid.

Asutuste hulgas sai esikoha 
ülikooli peahoone jõulukau- 
nistus, kolmandale kohale 
tuli füüsikahoone. Linna
valitsus premeerib parimaid 
1000-krooniste ja 500-kroo- 
niste kinkekaartidega.

Jöulukaunistuste konkurss 
korraldati kaheksandat aas
tat, et motiveerida linnako
danikke ja asutusi-ettevõtteid 
oma lähiümbrust kaunistama. 
Autasustamine toimub 27. det
sembril «Aasta teo» üritusel.

Tunnustati 
parimaid projekte
Tõukefondide aastakonve
rentsil tunnustati parimaid 
projekte.

Kategoorias «Tervislikuma 
väljundiga projekt» võitis TÜ 
käitumis- ja terviseteaduse 
doktorikooli projekt. Doktori
kooli juhataja on prof Jaanus 
Harro (pildil).

Euroopa Sotsiaalfondist 
rahastatavatest hariduse vald
konna projektidest valiti välja 
parimad kümnes kategoorias.

Tehnoloogiainstituut loob 
tipptasemel teadustöö tingimused
M ä rt M ilja n
tehnoloogiainstituudi kom
munikatsiooni ja ettevõtlus- 
suhete koordinaator

Tehnoloogiainstituudi selle 
aasta tähtsündmuseks on 
uue hoone valmimine Noo
ruse tänavas.

Maja oma tipptasemel töö
tingimustega on kui vunda
ment, mis on loonud eeldused 
edukaks teadus- ja arendus
tööks ning partnerluseks nii 
teadusasutuste kui ka ette
võtetega.

Koostöös 
sünnib sünergia

TÜTI direktori prof Mart 
Ustavi sõnul annavad looda
vad laborid võimaluse süner
giaks teaduskondade ja insti
tuudi vahel ning võimaldavad 
viia arendustöö kvaliteedi 
uuele tasemele. Parim näide 
selles vallas on transgeense 
tehnoloogia labor, mis tegeleb 
geneetiliselt modifitseeritud 
hiiremudelite loomisega. 
Labori juhataja Mario Plaasi 
sõnul valmistatakse vastavalt 
teadlase soovile nii trans- 
geenseid, knock-out- kui ka 
knock-in-hiin.

«Tänu transgeensele teh
noloogiale ja loommudelitele 
on võimalik väga täpselt 
kirjeldada mingi geeni mõju. 
See teeb omakorda võima
likuks valmistada haigus- 
mudeleid, mille põhjal saab 
välja töötada uusi ravimeid ja 
ravimeetodeid,» sõnas Plaas. 
Nende loomade abil saadud 
informatsioon on asendamatu 
ja hädavajalik, et kirjeldada 
eri geenide funktsiooni ja 
geneetilisi haigusi.

Transgeenne tehnoloogia 
on ülikallis ja sõltuvalt hiire 
valmistamise keerukusest 
ulatuvad välismaa firmades 
hiirte valmistamise hinnad 
kuni 1,3 miljoni Eesti krooni
ni hiire kohta.

Seetõttu on edukamad üli
koolid rajanud oma labori, 
et pakkuda teadlastele oda
vamat teenust. «Kuna Tartus

Transgeense tehnoloogia labori juha ta ja  Mario Plaas hiireembrüosid uurimas, m ä r t m ilja n

Tehnoloogiainstituudi uus maja oma 
tipptasemel töötingimustega on kui vun
dament, mis on loonud eeldused edukaks 
teadus- ja arendustööks ning partnerlu
seks nii teadusasutuste kui ka ettevõtetega.

on iga aastaga järjest rohkem 
suurenenud erinevate uuri
misgruppide huvi teha oma 
hiiremudeleid, siis loodigi 
labor, et konkureerida muu 
maailmaga ja teha kaasaegset 
teadust,» selgitas Plaas. Sa
mas töötatakse välja ka uusi 
tehnoloogiaid, kuidas oleks 
lihtsam ja odavam transgeen- 
seid hiiri produtseerida.

Kolm miljonit isiklikuks 
uurimislaboriks

Praegu on labori suurim tel
lija prof Eero Vasara teadus- 
kollektiiv eesotsas füsioloogia 
instituudi vanemteaduri Sulev 
Kõksiga, kellega koostöös on 
käsil 8 projekti. Eduka koos
töö tulemusena on jõutud nii 
kaugele, et käib ettevalmistus

patenditaotluse esitamiseks 
Eesti Patendiametile. Peale 
ülikooli teadlaste pakub la
bor teenuseid ka firmadele. 
«Luues ülikoolis head tingi
mused ja teadmised trans
geense tehnoloogia kohta, on 
meie laboril võimalus müüa 
firmadele teatud vaheetappe, 
nagu mikroinjektsioonid, koe- 
kultuuri töö ja DNA-vektori 
produtseerimaks transgeen-

seid hiiri,» tõdes Plaas. Näi
teks praegu tehakse allhanget 
teadusmahukale firmale OÜ 
Visgenyx.

Tippteadlaste naasmine on 
strateegiliselt oluline nii üli
kooli kui ka riigi jaoks. Mitu 
aastat USAs töötanud Mart 
Loog, kes alates jaanuarist on 
TÜTI korraline vanemteadur, 
võitis hiljuti maineka teadus- 
grandi kogusummas 225 000

USA dollarit isikliku uurimis
labori loomiseks. Loogi sõnul 
on uurimislabori märksõnad 
kinoomika, proteoomika ja 
süsteemibioloogia. Lihtsamalt 
öelduna hakkab TÜ tehnoloo
giainstituudis paiknev labor 
uurima rakkude pooldumist 
kontrollivaid mehhanisme. 
Uuringutest saadud tulemu
sed on rakendatavad vähirak- 
kude pooldumist pidurdavate 
strateegiate väljatöötamisel. 
Peale abi labori rajamisel on 
saadud grandi võtmeelemen- 
diks jätkusuutlikkuse taga
mine -  instituut tagab tead
lase tegevuse finantseerimise 
pärast grandi lõppemist.

Head nõu saavad 
ka üliõpilased

Kuigi TÜTI peamine fookus 
on teadlastel, ei ole unarusse 
jäetud ka üliõpilasi. Sügi
sel toimunud tipptasemel 
välisekspertide kursus aitas 
noortel avastada ja arenda
da endas ettevõtlusvaimu. 
Tegevuse reaalseks tulemiks 
on koolituse edukalt läbinud 
kollektiivi Grenius esimene 
näitusmüük Obu galeriis, 
mida on võimalik külastada 
detsembri lõpuni.

Need, kellel liiguvad mõtted 
oma firma loomise suunas, 
võiksid kindlasti tehnoloogia
instituudiga lähemalt tutvust 
teha. Aitame tulevase firma 
äriplaani läbimõtlemisel ja 
koostamisel ning õige info ja 
kontaktide leidmisel.

Tudengid, kes näevad tule
vikku teadlasena või kes on 
juba magistrandi või dokto
randina osalenud arendus
projektides, saavad nõu intel
lektuaalse omandi küsimustes
-  mis on autoriõigus, patent ja 
litsents, mida saab patenteeri- 
da, kuidas anda oma või töö
grupi loodud teadustulemusi 
kasutamiseks teistele.

Samuti ei pea uudsete tehno
loogiate arendamiseks ja raha 
taotlemiseks olema professor -  
koostöö noorte ja aktiivsete 
teadurite vahel võib anda väga
gi huvitavaid tulemusi.

Z a re h
A ra c h e lia n
Rumeenia
välis
üliõpilane

UT K U S I B

Ela M a rtis
TÜ ajaloo 
komisjoni 
projektijuht

K aido
R e iv e lt
füüsika insti
tuudi õppe- 
direktor

Ivo L e ito
analüütilise 
keemia prof

Kuidas m öödus Sinu esi
m ene pool aastat Tartus?

Õppides esimest korda 
välismaal, ei ole mul lihtne 
õppida eesti keelt võõr- ehk 
inglise keele kaudu. Praegu
seks olen sellega harjunud.

On nauding õppida sellises 
linnas nagu Tartu, mis on täis 
kultuuriüritusi -  tõeline üli
koolilinn.

Eestlased on väga avatud 
oma kultuuri jagamisel ja tut
vustamisel. See on tore, sest 
sellepärast ma olengi siin, et 
õppida Eesti rahvaluulet ja 
kirjandust.

Eesti ja Rumeenia vahel 
ei ole eriti kultuurisidemeid. 
Seepärast kavatsen nende 
kahe maa kultuuride vahel 
mingil moel sidemeid luua. 
Õppides Tartu Ülikoolis eesti 
keelt ja järgmisest aastast 
kirjandust ja rahvaluulet, on 
mul parimad eeldused tutvu
da sellega, mida Eesti endast 
ikkagi kujutab.

M are  
A in s a a r
teadus- ja 
arendus
osakonna 
juhataja

Mida soovib  teadus- ja  
arendusosakond ü lik o o 
li tead lastele?

Alati tasub soovida heade 
asjade kestmist, et olla kin
del, et väärtuslik ka tulevikus 
püsib. Tartu Ülikooli alus- 
sammas on teadus. Teadus 
on looming. Alan Chambers 
kirjutab, et teadus on nagu 
kass Oxfordi tüdruku Alice’i 
imelistes seiklustes. Enamasti 
on näha ainult kassi uhked 
vurrud ja naeratav suur. Kassi 
keha ehk töö vurrude ning 
tulemuste taga on suur, kuid 
sageli nähtamatu. Edukaks 
teaduseks on vaja nii tööd kui 
ka uhkeid vurre.

Ülikooli teadus- ja arendus
osakond soovib, et loomingut 
oleks ülikoolis jätkuvalt palju 
ja et võimalikult paljud tun
neksid loomisest rõõmu. Et 
loomine oleks Tartu Ülikoo
lis lihtne, selleks omakorda 
kõigile jaksu loomingulise 
keskkonna loomisel!

Mis se isu s on ü likooli 
ajaloo käsikiri?

Uue «Tartu Ülikooli ajaloo» 
käsikirja põhiautorid on Toomas 
Hiio, Helmut Pürimäe ja Villu 
Tamul, osalesid ka Erkki Tam
miksaar, Ken Kalling, Jüri Ant, 
Lembit Raid, Sirje Tamul jpt. 
Peatoimetaja on Toomas Hiio.

Käsikirja üleandmine TÜ 
kirjastusele on lubatust mõne
võrra viibinud, sest ülesanne 
osutus peatoimetaja kinnitu
sel raskemaks kui alul arvati. 
Seda eriti 20. sajandi ajaloo 
seni käsitlemata teemade 
kirjutamisel, mis vajasid 
süvendatut lisauurimistööd 
arhiivi- ja käsikirjaliste ma
terjalidega.

Käsikirja on retsenseerinud 
Jyväskülä Ülikooli ajalooprof 
Seppo Zetterberg ja see on 
saanud põhimõtteliselt kiitva 
hinnangu. Loodetavasti lõpe
tab peatoimetaja lähiajal käsi
kirja viimistluse ja seejärel 
algab trükkimine.

Kas füüsikatudengite  
teadusbuss jätkab teg e
vust ka uuel aastal?

Jah, 2005. aasta oli füüsi- 
ka-aasta ning Eesti Füüsika 
Selts ja Tartu Ülikooli füüsi
kud lükkasid käima projekti 
«Teadusbuss». Sisustasime 
ühe endise liinibussi füüsi
ka eksperimentidega, ning 
tegime tudengitega koolites 
teadusteatrit.

Eesmärk on huvi tekitamine 
füüsika ja teiste reaalainete 
vastu. Teadusbuss on teinud 
40 reisi, oleme esinenud 94 
koolis ligi 20 000 pealtvaata
jale. Peale selle korraldasime 
teadusnädala ja Tähe perepäe- 
vad Täpe 2005 füüsikahoones.

Jätkame eelkõige selle
pärast, et tegemist on väga 
vajaliku üritusega. Ega see 
pole ka väga suur vaev -  tegija
tele on see tervitatav ning igati 
meelepärane vaheldus. Loode
tavasti suudame oma tegevuse 
ka finantsiliselt tagada.

Hommikul kell se itse  või 
veelg i varem  olete juba 
keem iahoones om a laua  
taga? M illega parajasti 
tegelete?

Oleme lõpetamas artiklit 
ühtse kooskõlalise happelisu
se skaala kohta atsetonitriili 
keskkonnas. Skaala happe
lisuste ulatus on 24 suurus
järku, mis tähendab, et kõige 
happelisem skaalale kuuluv 
hape on kõige vähem happe
lisest 100000000000000000
0000000 korda happelisem. 
Seejuures pole kõige tähele
panuväärsem omadus skaala 
juures mitte ülilai ulatus, vaid

see, et 10 astmes 24 korda 
erinevate hapete happelisu
sed muutuvad selle skaala 
abil korrektsel moel omava
hel võrreldavateks! Just see 
on skaala kõige kasulikum 
omadus, mis teeb temast suu
repärase tööriista erinevate 
ainete happelisuse uurimisel. 
Tahan selle töö veel sel aastal 
ühte päris ägedasse ajakirja 
avaldamiseks esitada.

Kavas on mõned muudki 
suuremad artiklid.

Samuti tegelen keemia- 
osakonna õppekavade
eneseanalüüsi aruandega 
akrediteerimise jaoks ja sügis
semestri õppetöö otste kokku
tõmbamisega.

Aga paremat tööaega kui 
hommikul kella kuuest ka
heksani ei ole olemas! Püüan 
seda kasutada nii palju kui 
võimalik.

N Ä I T U S  V A N A S  A N A T O O M I K U M I S

Seoses külastajate jätkuva huviga on näitus

«200 aastat vana anatoomikumi»
(Lossi 38) avatud ka 2006. aastal. Kuulsa hoone ehituslugu 
ning seal õpetanud, töötanud ja õppinud tuntumaid teadlasi 
tutvustava ülespanekuga saab tutvuda T-L kl 11-17.
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Eesti teaduskeele 
edendamise projekt
A ija  S akova

23. detsembri ülikooli nõu
kogus arutatakse eesti 
teaduskeele edendamise 
projekti.

Selle koostamisel on pro
rektor Jaak Kangilaski sõnul 
lähtutud nii TÜ arengukavast 
kui ka eesti keele arendami
se strateegiast 2004-2010 
(EKAS).

Eestikeelse kõrghariduse ta
gamiseks on Kangilaski sõnul 
kõige olulisem emakeelsete 
ülikooliõpikute loomine ja 
kasutamine.

Realistlik eesmärk on tema 
sõnul katta vähemalt bakalau
reuse taseme peaained eesti
keelsete õpikutega.

Kõrgkooliõpikute
kirjastamisprogramm

«Seni avaldatud õpikud 
on ebaühtlase kvaliteediga. 
Õpikute koostamine (või 
tõlkimine) on suur töö, mille 
kvaliteet tuleb tagada nõud
liku retsenseerimisega. Algu
pärase õpiku puhul tuleks 
retsenseerida juba kavandit. 
Retsensentide poolt heaks 
kiidetud kavandi põhjal võib 
õppejõule õpiku kirjutami
seks võimaldada täiendava 
vaba semestri,» kommenteeris 
Kangilaski.

Õpikute vajaduse pingeread 
ja nende õpikute koostamise 
kavad töötatakse Kangilaski 
sõnul välja valdkondlikes 
strateegiakomisjonides: «Ka
vade põhjal kinnitab Tartu 
Ülikooli Kirjastuse juurde 
moodustatav toimetuskollee
gium kirjastamisprogrammi 
ja tagab selle kvaliteetse 
täitmise».

Eesti keele õpe 
kõikidele erialadele

Tartu Ülikool on Kangilaski 
sõnul pöördunud haridus- ja 
teadusministeeriumi (HTM) 
poole ettepanekuga käivitada 
riiklik programm kõrgkooli
õpikute kirjastamiseks: «HTM 
pidas ettepanekut põhjenda
tuks ja moodustas komisjoni, 
mis on välja töötanud prog
rammi projekti».

E E S T I  T E A D U S 
K E E L E  E D E N D A 
M I S E K S  T U L E B :

• tunnistada emakeelsete 
ülikooliõpikute loomine ja 
kasutamine tähtsaimaks 
teaduskeele elujõu säili
tajaks;

• käivitada TÜ kõrgkooli
õpikute kirjastamisprog
ramm, mille koordinee
rimiseks ja kvaliteedi 
tagamiseks luua vastav 
toimetuskolleegium;

• pöörduda haridus-ja 
teadusministri poole ette
panekuga käivitada riiklik 
programm kõrgkooliõpi
kute kirjastamise toetami
seks;

• koostada ja lülitada 
kõikidesse bakalaureuse- 
õppekavadesse kohus
tuslik eesti keele kirjaliku 
eneseväljenduse kursus 
(2 AP), mis tuleb siduda 
õppekavas ette nähtud 
kirjalike töödega, sh 
lõputööga. Erialast eesti
keelset väljendusoskust 
tuleb viimistleda kõikide 
tasemete erialaõppes;

• käsitleda eesti teadus
keele arendamist ja 
teadusliku mõtteviisi 
tugevdamist Eesti keele
ruumis, sh emakeelsete 
kõrgkooliõpikute koosta
mist ja tõlkimist olulise 
akadeemilise saavutuse
na ning arvestada õppe
jõudude ametikohtadele 
valimisel.

EKAS seab ülikooli üles
andeks võtta eesti keele õpe 
kõikidesse õppekavadesse.

Eesti keele õppe sisu ja 
korralduse kava töötab 
Kangilaski sõnul 2006. aasta 
kevadsemestri jooksul välja 
selleks moodustatav komis
jon. Kava kinnitatakse ülikoo
li valitsuses.

Prorektor Kangilaski tooni
tas, et õppejõukandidaatidele 
esitatavate nõuete juures 
tuleb hakata hindama nende 
panust eesti teaduskeele aren
damisse.

Indias ilmus 
Linnart Mälli raamat
T eet Toom e
orientalistikakeskuse
referent

Oktoobris ilmus prestiižse 
India kirjastuse Motilal 
Banarsidass väljaandena 
Linnart Mälli tööde kogumik 
«Studies intheAstasõhasrikõ 
Prajriõpõramitõ and Other 
Essays».

Suure osa raamatust moo
dustab mahajaana budismi 
ühe kõige olulisema suutra 
kaheksatuhanderealise üle
tava mõistmise semiootilis- 
tekstoloogiline käsitlus. Autor 
vaatleb lähemalt ka teisi 
Ida mõtteloo olulisi tekste 
nagu «Südasuutrat», «Bodhit- 
šarjõvatõra», «BhagavadgTtöt» 
ja «Daodejingi» ning võrdleb 
neid omavahel.

Linnart Mäll annab 
ülevaate ka budistlikust 
mütoloogiast, käsitleb Tii
beti kutuurilugu ning esitab 
humanistlike baastekstide 
kontseptsiooni, mis vaatleb 
mõningaid India, Hiina ja 
Vahemeremaade kultuurides 
tekkinud tekste ja nende 
mõju ajaloos neis kõigis aval-

Studies in the 

and other Essays

Linnart Mäll

duva ühtse printsiibi, huma
nismi, kaudu.

Raamat ilmus esmakordselt
2003. a orientalistikakeskuse 
väljaandena, mille otsus
tas Indias uuesti avaldada 
indoloogiaalase kirjanduse 
tähtsaim publitseerija maa
ilmas, kirjastus Motilal Banar
sidass.

Eestist raamatut kahjuks 
osta ei ole võimalik, küll aga 
saab seda teha kirjastuse ko
dulehekülje www.mlbd.com 
kaudu.

Kas vajame keelepoliitikat?
Intervjuu filosoofiateaduskonna dekaani Birute Klaasiga
A ija  S akova

Homsel TÜ nõukogu istungil 
on plaanis vastu võtta eesti 
keele kui teaduskeele aren
damise kava.

Teaduskeele arendamine 
on üks ülikooli keelepoliitika 
osa. Teemaga on tegelenud 
tulevane õppeprorektor, eesti 
keele võõrkeelena prof Birute 
Klaas. Novembris pidas ta 
rahvusvahelisel konverentsil 
«Eesti keel ja teised keeled V» 
ettekande ülikooli keelepolii
tika vajadusest.

TÜ arengukavas A2008  
on kirjas eesti keele olu
lisus rahvusülikoolile. 
Kas eesti keele kui tea- 
dukeele arendam ise pro
jekt on esim ene reaalne  
sam m  eesti keele posit
siooni tugevdam iseks?

Jah, selles sisaldub eesti 
keele õpetuse sisseviimine 
kõikidesse õppekavadesse. 
Kõrgharidusega spetsialist ei 
pea mitte ainult suutma esi
neda võõrkeeles välismaistel 
konverentsidel, vaid sama 
oluline on hea emakeele- 
kasutus nii oma erialast kui 
üldistel teemadel rääkides- 
kirjutades.

Räägim e siis  keelepäde- 
vustest. Kas need  peak
sid olem a m ärgitud lõpu
diplom ile? Kas ka eesti 
keele pädevus?

Jah, kindlasti, eesti ja võõr
keelte pädevus. Need pädevu
sed tuleb aga ka defineerida 
ja kokku leppida selles, mis 
tasemel nad olema peaksid. 
Kas ainult passiivne aru
saamine või aktiivne mitme 
võõrkeele oskus.

Ülikooli seisukohalt on oluli
ne mitte ainult nõuda, vaid ka 
tagada keelteoskuse pädevuse 
saavutamise võimalus. Uutes 
õppekavades on võõrkeeled 
ainult humanitaarvaldkonnas 
kohustuslikud ja teistes õppe
kavades on need ainult valik
ainetena või siis üldse puudu
vad. Siit küsimus -  kas ülikool 
pakub üliõpilastele piisavaid 
võimalusi keeleõppeks.

Kuidas on eesti keelega?
Täpselt sama. Üliõpilastel 

puuduvad võimalused. Ema
keelset suulist ja kirjalikku 
eneseväljendust õpetatakse 
õppekava järgi vaid humani-

taarvaldkonna üliõpilastele.
Tasapisi tellitakse ka teistele 

erialadele, näiteks juristidele.
Ideaalis peaks erialase eesti 

keele õpetamine toimuma eri
alaspetsialisti ja keelespetsia- 
listi koostöös.

Kas erialaõppejõudude 
puhul võib tekkida prob
leem e eesti keele õppe 
olulisuse teadvustamisel?

Loomulikult tuleb need 
küsimused ülikoolis läbi 
arutada. Arvan aga, et ei ole 
ühtki erialajuhti, kes leiaks, 
et õppejõu hea emakeelekasu- 
tus ja erialase oskussõnavara 
väljaarendamine pole olulised 
ülesanded.

Me ju ei tahaks jõuda üli
koolis olukorrani, kus keegi 
väidaks, et tal on inglise 
keeles oma erialast lihtsam 
rääkida?

Kuidas on ü likooli ad- 
m inistratiivpoole eesti 
keelega. Valmib ju  vahel 
dokum ente, m ille sisu  
jääb tih ti ju st eesti k ee
le kehva tasem e tõttu  
segaseks. Mida se lliste l 
puhkudel teha?

Ka seda probleemi tuleb 
esmalt teadvustada ja tegelda 
koolitusega. Ülikoolis pee
takse näiteks iseenesestmõis
tetavaks pidevatel arvuti-, 
e-õppe-, personalitööalastel 
koolitustel osalemist, aga sa
mavõrra tuleks rõhku pöörata 
emakeelsele eneseväljendu
sele.

Lähtudes juba Eesti de
m ograafilisest olukor
rast peab TÜ muutuma 
rahvusvahelisem aks ja  
suutm a Tartusse m eeli
tada m itu korda rohkem  
välistudengeid  kui seni. 
Kas välistudengite ja  
-õppejõudude osakaalu  
suurenem ine on vastu
olus eesti keele sü ste
m aatilisem a ja  põhja
likum a õpetam isega  
kõikidel aladel?

Need poolused ei ole oma
vahel opositsioonis, vaid 
täiendavad teineteist.

Me pakume ju ka välismaa
lastele eesti keele õpet, ja see 
on loomulik. Välisõppejõude 
tuleks ehk rohkem kaasata 
eesti keele programmidesse 
ja neid sellistest võimalustest 
aktiivsemalt teavitada.

Professorid peaksid tegelema ka oma eri
ala oskussõnavara väljaarendamisega. 
Eestikeelsete kõrgkooliõpikute avaldamine 
pole praegu piisavalt väärtustatud.

Kas TÜ saab ja  peab  
välisõppejõududelt tea
tud aja m öödudes nõud
ma eesti keele oskust 
suhtlustasandil?

Kui inimene on valitud kor
ralisele ametikohale, siis on 
kurb, kui ümbervalimisel sel
guks, et ta ei oska eesti keelt. 
See on seotud ka akadeemi
lise kultuuriga -  on arusaa
matu, kui korralisele kohale 
valitud õppejõud isoleerivad 
ennast keskkonnast. Kas aga 
sellist nõuet sätestada, seda 
tuleks arutada. Ülikool peaks 
siis kindlasti ka tagama keele
õppeks kõik võimalused.

Väidate, et TÜ vajab kee- 
lep o liitilist regulatsioo
ni. Kes sellega  tegeleb  
või peaks tegelem a ja  
m illal võiks se llist regu
latsioon i oodata?

Tuleb moodustada komisjon 
erialainimestest ja ülikooli 
poliitiliste otsuste kujundaja
test ning asuda tööle.

Aga et mitte jätta  muljet, 
et me siin Eestis oleme keele
poliitika alal pioneerid, tuleb 
öelda, et mujal Euroopas on 
ka ülikoolides keelepoliitikat 
reguleeritud.

Euroopa Komisjoni juures 
tegutseb võrgustik, mis tege
leb just ülikoolide institutsio
naalse keelepoliitikaga. Hea 
näitena tuuakse Soome üli
koole. TÜ on olnud Bologna 
protsessis, st õppekavade re
formimisel aktiivne uuendaja, 
võiks olla ka keelepoliitilistes 
küsimustes.

Mida peaks keelepoliitika  
regulatsioon sätestam a?

Emakeele ja võõrkeelte 
pädevusnõudeid ja seda, 
kuidas need pädevused 
saavutada. Keelte kasutust 
ülikooli eri suhtlustasandeil, 
eesti keele õppe tagatust, ju 
hul kui tulevikus on rohkem 
välisõppejõude ja võõrkeelset 
õpet. Ei tohiks tekkida olu
korda, kus õpe muutub vaid 
võõrkeelseks. Kindlasti peab 
olema tagatud eestikeelse 
oskussõnavara areng.

K äsitlesite om a ette 
kandes ka venekeelseid  
üliõpilasi, kes asuvad  
TÜsse õppim a. Kas ja  
m illine võiks olla  muu
k eelsete  ü liõp ilaste roll 
ülikooli keelepoliitikas?

Neil on kindlasti oluline 
roll, neid on ju päris palju. 
Ja me peame muukeelsetele 
üliõpilastele mõtlema ja neid 
toetama.

Näiteks arstiõppesse asu
nud üliõpilastest moodustasid
2004. a umbes 40% vene
keelsete koolide lõpetajad. 
Arstiteaduskond on ka üks 
väheseid, kes tellib oma muu
keelsetele tudengitele eesti 
keele tugiõpet.

Tagasisidena selgub küsit
lustest, et tudengid tahaksid 
erialase eesti keele õpetust 
kindlasti rohkem.

Eesti keele kui teaduskee
le arendam ise tagam iseks 
tuleks rohkem avaldada 
eestikeelseid  kõrgkooli
õpikuid. Samas ei arves
tata ju õpikuid teaduslike 
väljaannetena. Kas ei teki 
siin Teie arvates õppe
jõudude m otiveerim isel 
probleeme?

See tuleb kindlasti läbi 
mõelda. Ametikohtadele 
tagasivalimine peab olema 
palju rohkem eri komponente 
arvestav protsess.

Professori tööülesanded 
hõlmavad väga mitmesugu
seid valdkondi: õpetamist, 
tudengite juhendamist,
teadustööd, korraldust ja 
administreerimist. Profes
sorid peaksid tegelema ka 
oma eriala oskussõnavara 
väljaarendamise ja teadustöö 
populariseerimisega. Näiteks 
eestikeelsete kõrgkooliõpiku
te avaldamine pole praegu 
piisavalt väärtustatud.

Võiksime kaaluda muu
datuste sisseviimist akadee
milistele ametikohtadele 
valimisel ja tagasivalimisel, 
et motiveerida õppejõude 
piisavalt tähelepanu pöörama 
oma tööülesannete kõikidele 
tahkudele.

Birute K laasi sõnul peaks ülikooli keelepoliitika reguleerima ema- ja  võõrkeelte pädevusnõudeid  ja  nende saavutam ist, 
keelte kasu tust ülikooli eri suhtlustasandeil ning eesti keele ja  eestikeelse õppe tagatust. a ija  sakova

http://www.mlbd.com
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•  •

Mis toimus Tartu Ülikoolis aastal 2005

Paul Ariste.

Ilmar Koppel.

Vaike Uibopuu, Veljo Tormis.

Füüsikabuss.

Toomkiriku tornis.

Nobeli preemia laureaat 
Alex K. Müller.

Jaanuar
• TÜ nõukogu otsuse 

põhjal liitusid ülikooli ajaloo 
muuseum, kunstimuuseum, 
geoloogiamuuseum ja zooloo- 
giamuuseum Tartu Ülikoolide 
Muuseumideks.

• Käivitus ülikooli siseveeb.
• Toimus Eesti kooligeograa

fia konverents.
• Psühholoogia osakonnas

oli dots Kalju Toime (1925- 
1996) 80. sünniaastapäeva 
kõnekoosolek.

• Taas tegutses raamatu
kogu ja üliõpilasesinduse eest
võttel ööraamatukogu.

• Raamatukogule anti üle 
TÜ audoktori Boris Meissneri 
(1915-2003) raamatukogu.

• Toimus traditsiooniline Fr. 
Puksoo ettekandepäev, seekord 
teemal «Kultuurivarad ajas».

• Vabade kunstide kutsutud 
professorina asus tööle kirjanik 
ja lavastaja, TÜ vilistlane Mati 
Unt (surn 22. aug 2005).

• Ülikooli külastasid assot
siatsiooni Campus Europae 
juhtkomitee liige dr Crish 
Ehmann ja üliõpilasnõukogu 
esindaja Johannes Keil. Aru
tati TÜ võimalikku liitumist 
Campus Europae võrgustikuga.

• Eesti Kultuurkapitali 2004. 
a rahvakultuuri sihtkapitali 
preemia said TAMi dirigent 
Alo Ritsing ja erakor prof Arvo 
Krikmann.

• Tartu Kultuurkapitali loo
mingulise stipendiumi pälvis 
TÜ kammerkoori dirigent Triin 
Koch.

Veebruar
• Tähistati akad Paul Ariste 

(pildil) 100. sünniaastapäeva. 
Aulas toimus mälestuskon- 
verents ja Raekojas teadus
konverents «Interlingvistika ja 
eurolingvistika».

• Ariste medaliga autasusta
ti emeriitprof Tiit-Rein Viitsot. 
Avati mitu näitust, ilmus mitu 
raamatut, eriümbrik. Sünni
kohas Tormas avati Ariste 
mälestuskivi.

• Toimus Tartu rahu 85. aas
tapäeva rahvusvaheline aja
lookonverents «Piirimuutused 
Euroopas 20. sajandil».

• TÜ nõukogu valis uuesti 
professoriks Margus Lemberi 
(sisehaiguste propedeutika), 
Arvet Pedase (diferentsiaal- ja 
integraalvõrrandid) ja Epp 
Laugu (ajakirjandus), esimest 
korda valiti professoriks Raul 
Eamets (mikroökonoomika) 
ja Helje Kaldaru (makroöko
noomika). Emeriitprofessori 
nimetus anti Jaan Mikule.

• TÜ nõukogu võttis vastu 
botaanikaaia arengukava.

• Õigusinstituut ja Eesti 
Diplomaatide Kool sõlmisid 
koostöömemorandumi.

• Raamatukogus oli Võru
maa päev.

• Narva kolledžis hakkas 
ilmuma ajaleht Dixi.

• Aulas toimus Jaan Krossi 
85. sünnipäevale pühendatud 
rahvusvaheline kollokvium.

Jaan Kross oli TÜ vabade 
kunstide kutsutud prof 1998.
a. Tartu linn autasustas Krossi 
linna medaliga.

• Tartu Linnavalitsus ja 
Tartu Kultuurkapital tunnistas 
kultuuri aastasündmuseks raa
matukogu ja Eesti Kirjanduse 
Seltsi korraldatud kirjandus- 
festivali «Prima Vista», rahva 
kultuurikandja nimetuse sai 
TAMi dirigent Alo Ritsing.

• Presidendi rahvaluulepree
mia anti üliõpilasele Merlin 
Lõivule.

• Eesti Vabariigi 87. aasta
päeva kontsertaktusel pidas

loengu «Eesti rahva hariduse- 
usk -  kas pelgalt ainult aja
lugu?» prof Aadu Must. 27 TÜ 
kauaaegset töötajat autasustati 
TÜ aumärgiga.

• Riikliku teenetemärgi 
pälvisid külalisprofessorid 
Stig Erik Örjan Ohlsson ja Uno 
Lõhmus, emeriitprof Jüri Ant, 
professorid Mati Erelt, Volli 
Kalm, Kalle Merusk, Aadu 
Must, Paul Varul ja Jaan Eha, 
bibliograaf Marika Meltsas ja 
lektor Elmar Sakkov.

• Eesti Vabariigi elutöö
preemia sai akad Ilmar Koppel 
(pildil), teaduspreemia dots 
Maia Kivisaar, van-teadur 
Ants Lõhmus, teadur Rünno 
Lõhmus, professorid Jaanus 
Harro ja Jüri Allik.

• Toimus iga-aastane akad 
Juri Lotmani rahvusvaheline 
seminar. Lotmani fondi stipen
diumi said doktorandid Maria 
Borovikova ja Riste Keskpaik.

• Raamatukogus avati ger
maani-romaani keelte õppejõu 
Kallista Kanni 110. sünniaasta
päeva näitus.

• Tartu linnavolikogu ni
metas Tartu Tähe kavaleriks 
emeriitprof Ene-Margit Tiidu.

• Teaduste Akadeemia esit
les TÜs raamatut «Teadusmõte 
Eestis. Arstiteadus», mille 
koostasid akadeemikud Ain- 
Elmar Kaasik ja Raivo Uibo.

• Loodusmuuseumi kohuse
täitjaks sai prof Urmas Kõljalg.

• TÜ kammerkoor saavutas
XIII vabariiklikul segakooride 
ning ansamblite «Tuljaku» 
võistulaulmisel A-kategoorias 
esikoha.

Märts
• Ajaloo muuseumis 

esitleti ülikooli juubeli- 
raamatut «Kaiserliche 
Universität Dorpat 200 -  
Academia Gustaviana 370».
• Eetikakeskus esitles Louis 
P. Pojmani raamatu «Eetika: 
õiget ja väära avastamas» ees
tikeelset väljaannet.

• 60 aastat tagasi asutati 
Tartu Akadeemiline Naiskoor.

• TÜ ja Eesti Keele Instituut 
sõlmisid pikaajalise koostööle
pingu ning koostasid emakee- 
lepäeva puhuks ühisavalduse.

• TÜ nõukogu võttis vastu 
integreeritud tehnoloogiaprog
rammi.

• Hakkas ilmuma TÜ ja 
EPMÜ üliõpilasesinduste aja
leht Tartu Tudeng.

• Vanemuises oli TÜ rahva- 
kunstiansambli kauaaegse juhi 
Helju Mikkeli 80. sünnipäeva 
puhul uute rahvatantsude kon
kurss ja kontsert.

• Eesti Naislaulu Seltsi 10. 
aastapäeva võistulaulmise 
A-kategoorias tunnistati pari
maks TÜ Akadeemiline Nais
koor Vaike Uibopuu (pildil) 
juhatusel. Kolmandaks tuli 
õpetajate seminari naiskoor, 
dirigent Ülle Sakarias.

• Ajaloo muuseumis avati 
arheoloogianäitus «Maapõue 
peitunud saladused», mis tut
vustas ülikooli arheoloogilisi 
leide.

• 21. märtsil toimunud TÜ 
akadeemilise füüsikaolüm- 
piaadi võitsid üliõpilased Alar 
Ainla ja Mihkel Kree.

• Füüsikahoones olid XXXV 
Eesti füüsikapäevad ja XXVII 
füüsikaõpetajate päevad. 
Füüsikaseltsi aastapreemia 
pälvis magister Jaan Aarik, 
aukirja said prof Jaak Kikas, 
insener Koit Timpmann ja dots 
Henn Voolaid, üliõpilaspree- 
mia doktorant Els Heinsalu. 
Esmakordselt anti välja õpilas- 
preemia.

• Skytte medaliga autasus

tati ülikooli arengule kaasaai
tamise eest Riigikogu I aseesi
meest Andres Lipstokki.

• Füüsika-aasta avaliku 
loengusarja esimese loengu 
pidas aulas akad Jaan Einasto.

• Ajaloo muuseumis esitleti 
TÜ asutamisürikut käsitlevat 
raamatut, mille koostas prof 
Raik-Hiio Mikelsaar.

• Rektor Jaak Aaviksoo vali
ti Glasgows teist korda Euroo
pa Ülikoolide Assotsiatsiooni 
juhatusse.

• Teadusajakirjas Nature 
ilmus TÜTI vanemteaduri 
Mart Loogi artikkel (kaas
autor prof David O. Morgan) 
tsükliinidest.

• Mittetulundusühingute 
ja sihtasutuste liit valis 2004. 
aasta missiooniinimeseks TÜ 
auliikme Elmar Tampõllu.

• Tartu Üliõpilasteater võeti 
ülemaailmsesse üliõpilasteatri- 
te liitu.

• Füüsika instituudi tuden- 
gistipendiumi konkursil sai 
tudengitest esikoha Martin 
Järvekülg, magistriõppes Heli 
Valtna. Kokku tunnustati ka
heksat parimat diplomi ja me
daliga «FI väike briljant».

Aprill
• TÜ nõukogu valis võrdle

va poliitika professoriks Vello 
Andres Pettai.

• TÜ nõukogu valis TÜ Muu
seumide juhatuse esimeheks 
Reet Mägi.

• TÜ Akadeemiline Nais
koor tähistas 60. aastapäeva -  
Jaani kirikus ja aulas toimusid 
kontserdid. Ilmus CD-plaat 
«Laulupuu», koori auliikmeiks 
valiti Ester Mägi ja Maido 
Maadik.

• Toimus Eesti Akadeemilise 
Orientaalseltsi 70. aastapäeva 
konverents.

• Akad Viktor Masingu 
80. sünniaastapäeva puhul 
korraldati mälestuspäev -  toi
musid ettekanded, botaanika 
ja ökoloogia instituudis avati 
Masingu büst.

• Pärnus oli kohtuarstitea
duse kui Eestis iseseisva eriala 
väljakujunemise 110. aastapäe
va teaduskonverents.

• Toimus konverents «Eesti 
teoloogilisest mõtlemisest. 
Sissejuhatavaid märkusi ja 
apokrüüte».

• Toimus konverents «Eesti 
teoloogilise mõtlemise aja
lugu».

• Peeti rahvusvaheline 
meediakonverents «Meedia 
diktatuurirežiimide tingimus
tes 1940ndate ja 1950ndate 
Kesk- ja Ida-Euroopas».

• Emeriitprof Kuulo Kala
mees esitles teatmikku «400 
Eesti seent. Seenestaja tasku
raamat». Toimus eriseminar ja 
avati näitus.

• Raamatukogus avati prof 
Ernst Raudami 90. sünniaasta
päeva näitus.

• Pärnu kolledž korraldas 
rahvusvahelise intensiivprog
rammi «Social Exluclusion 
in Europe, Comparison with 
European Countries Practice».

• Toimus 7. rahvusvaheline 
amerikanistika konverents 
«Põhja-Ameerika: pinged ja 
lahendused».

• Toimusid Tartu kevad
päevad.

• Selgus üliõpilasesinduse 
korraldatud TÜ sõrmuse ka
vandi konkursi võitja, milleks 
osutus klotseri tüüpi sõrmus,

• Tartu ettevõtlusnädalal 
korraldas TÜTI koos teadus
keskusega AHHAA tehnoloo
giapäevad.

• Vanemuises autasustati 
Tartu parimaid ettevõtjaid.

TÜTI valis Tartu ülikoolide 
kõige uuendusmeelsemaks 
koostööpartneriks Eesti Tõu- 
loomakasvatajate Ühistu. Pa
rimaks leiutiseks tunnistati TÜ 
teadlaste avastatud tervistav 
probiootiline piimhappebak- 
ter ME-3, mida kasutatakse 
«Helluse» piimatoodete sarjas. 
Parimaks ülikoolist võrsunud 
ettevõtteks tunnistati OÜ 
Müomeetria.

• TÜ nõukogu otsustas 
asutada majandusteaduskonna 
juurde ülikooli ettevõtluskes
kuse.

• TÜ nõukogu valis patoloo
gilise anatoomia professoriks 
Andres Kulla.

• TÜ nõukogu võttis vastu 
otsuse hakata välja andma üli
kooli aasta õppejõu auhinda.

• TÜ nõukogu kinnitas dok
toriõppe arendamise kava ja 
korralduse.

• Prof Martin Zobel valiti 
esindama Põhjala teadusnõu
kogu Baltimaade esindajaid.

• TÜ võrkpallinaiskond või
tis Pariisis Euroopa ülikoolide 
turniiril esikoha (treener And
res Toode).

• Noorte Ühendus Eesti 
Noorte Teadlaste Akadeemia 
võeti Euroopa doktorantide 
võrgustiku liikmeks. Ühenduse 
koordinaator on TÜ magistrant 
Dmitri Teperik.

• Madridis valiti Euroopa 
Psühholoogiatudengite Assot
siatsioonide Ühenduse aasta- 
kongressil juhatusse kaks TÜ 
tudengit (asepresidendiks Triin 
Ulla ja laekuriks Tiina Kalda).

Mai
• Toimusid üliõpilasesinduse 

valimised. Valimas käis 987 
tudengit ehk 5,54%.

• Ajaloo muuseumis oli tea- 
duspäev «Jaan Reinet 100».

• Doktorantidele anti 
Münsteri uurimisstipendiumid 
ja rektor Ewersi auhinnad.

• Toimus II Tartu kirjandus
festival «Prima Vista».

• Akad Peeter Saari pidas 
aulaloengu «Füüsika ja turva
lisus».

• Haridusteaduskond kor
raldas konverentsi «Esimesed 
sammud lugemise teel».

• Münsteri Rotary klubi 
esindajad tegid õigusteadus
konnale raamatukingituse ligi
15 tuhande dollari väärtuses.

• TÜ Rahvakunstiansambel 
tähistas Sadamateatris oma 
60. aastapäeva ja vilistlas
rühma 10. aastapäeva juubeli
kontserdiga.

• Geoloogia muuseumis oli 
dots Evald Mölsi 100. sünni
aastapäeva näitus.

• Rektor Jaak Aaviksoo 
osales Bergenis Euroopa ha
ridusministrite kohtumisel ja 
Euroopa Ülikoolide Assotsiat
siooni juhatuse koosolekul.

• Skandinavistika osakond 
korraldas rahvusvahelise 
konverentsi «Kirjanduslikud 
kontaktid Põhjala, Venemaa ja 
Baltikumi vahel».

• Rektor Jaak Aaviksoo 
pidas ettekande Berliinis Max 
Plancki instituudi üritusel 
«Teadus ja kunst Euroopas».

• Tegutses üliõpilasesinduse 
ja raamatukogu ühisprojekt 
«Ööraamatukogu».

• Raamatukogus oli seoses 
näituse «Rara Italica» lõppemi
sega konverents «Itaalia käsi
kirjad, trükised, joonistused ja 
gravüürid TÜ Raamatukogus».

• Toimus keeletehnoloogia 
prof Mare Koidu juubeliseminar.

• Üliõpilasesinduse juhatuse 
esimeheks valiti taas Hannes 
Klaas.

• TÜ sõlmis koostöölepingu

SA-ga Kihnu Kultuuriruum.
• Toimus emeriitprof Eero 

Loone juubelisümpoosion 
«Mõistlikud valikud».

• Tartus oli esimene Eesti 
filosoofia aastakonverents «Fi
losoofia võimus ja võimutus». 
Peaesineja oli Soome Filosoofia 
Seltsi esimees, Helsingi Ülikoo
li rektor prof Ilkka Niiniluoto. 
Toimusid loengud, ümarlauad, 
avati näitus.

• TÜ nõukogu valis au
doktoriks dalai-laama Tenzin 
Gyatso, ajaloodoktor Ants Viire
se, Turu Ülikooli emeriitprof ja 
TÜ Rahvusmõtte auhinna lau
reaadi Ilmar Talve, Baseli Üli
kooli prof Jürgen von Ungern- 
Sternbergi ja Newcastle Upon 
Tyne'i Ülikooli prof Stephen 
John Proctori.

• TÜ nõukogu valis kiriku
loo professoriks Riho Altnurme 
ja süstemaatilise usuteaduse 
professoriks Anne Kulli.

• TÜ nõukogu kiitis heaks 
ühinemise Viljandi Kultuuri
akadeemiaga.

• TÜ nõukogu kiitis heaks 
õigusteaduskonna uue statuu
di, mille alusel moodustavad 
teaduskond ja õigusinstituut 
ühise õigusteaduskonna.

• TÜ nõukogu valis raa
matukogu uueks direktoriks 
ajaloo osakonna dots Martin 
Halliku.

• TÜ nõukogu võttis vastu 
täienduskoolitusstrateegia.

• Tartu linn otsustas toetada 
aastail 2006-2010 igal aastal 
TÜ ühiselamute ehitamist 
ja renoveerimist 2,3 miljoni 
krooniga.

• Valmisid teadus- ja aren
dustegevuse programmid aas
tateks 2005-2015.

• Tartu linnavalitsuse au
tasustatud museoloogide hul
gas olid Toomas Pung ajaloo 
muuseumist ja Aivo Tamm 
zooloogia muuseumist.

Juuni
• Tartu Kõrgema Kunsti

kooli direktor Vallo Nuust ja 
õppeprorektor Tõnu Lehtsaar 
allkirjastasid koostöölepingu.

• Coimbra grupi üldkogu 
istungil valiti TÜ teaduspro
rektor prof Ain Heinaru selle 
ühenduse juhatuse liikmeks. 
Otsustati, et 2006. a Coimbra 
grupi üldkogu toimub esma
kordselt Tartus.

• Nobeli preemia laureaat 
prof Alex K. Müller (pildil) pidas 
aulaloengu «The Development 
of Superconductivity Research 
in Oxides».

• Avati pidulikult Tartu kesk
aegse toomkiriku renoveeritud 
tornid. Ajaloo muuseumi endist 
direktorit Ela-Heigi Martist au
tasustati Tartu medaliga.

• Peahoone Jakobi tänava 
poolsele seinale paigutati Poo
la kuningale Stefan Batoryle 
ja TÜs õppinud poolakatele 
pühendatud mälestustahvel. 
Raamatukogus avati näitus 
«Poola teaduslik raamat. 
Lublini ülikoolide ja Poola TA 
väljaanded». Raamatud kinkis 
ülikoolile Poola suursaatkond.

• TÜd külastas Tours'i üli
kooli delegatsioon, kirjutati 
alla partnerluslepingule.

• Matemaatika-informaatika- 
teaduskonnas esitleti prof Tõnu 
Kollo ja kaasautori Dietrich von 
Roseni monograafiat.

• TÜ nõukogu valis profes
soriteks tagasi Mati Erelti 
(eesti keel), Karl Pajusalu (ees
ti keele ajalugu ja murded), 
Margit Sutropi (praktiline 
filosoofia) ja Tõnu Meidla 
(paleontoloogia). Esmakord
selt valiti professoriks Toomas 
Kivisild (evolutsiooniline
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bioloogia), Toomas Tammaru 
(erizooloogia) ja Alan Altraja 
(pulmonoloogia).

• Emeriitprofessoriks nime
tati Jüri Kärner, Marju Lauris
tin ja Teet Seene.

• TÜ nõukogu valis Pärnu 
kolledži direktoriks tagasi 
Garri Raagmaa.

• TÜ nõukogu otsustas 
asutada interdistsiplinaarse 
kultuuri- ja kommunikatsioo- 
niteaduste keskuse.

• TÜ nõukogu võttis vastu 
otsuse uue keemiahoone ehi
tamise kohta.

• Kultuuriministeerium, ha
ridus- ja teadusministeerium, 
Eesti Olümpiakomitee ning 
Eesti treenerite ühendus ja 
Tartu linn otsustasid toetada 
ühiselt kehakultuurihariduse 
jätkusuutlikku arengut Tartu 
Ülikoolis.

• EUNISe üldkogul Man
chesteris valiti TÜ infoteh
noloogia juht Andres Salu 
ühenduse juhatuse liikmeks. 
Otsustati, et järgmine aasta
konverents toimub TÜs.

• Tartu linnavalitsus andis 
Tartu medalid suure panuse 
eest Jaani kiriku taastamisel 
kunstiajaloo lektorile Kaur 
Alttoale ja TÜ audoktorile 
Henning Kramerile.

• Rektor Jaak Aaviksoo 
ja Samsung SDI esindaja 
Jong-Seo Choi kirjutasid alla 
aastasele koostöölepingule 
Samsung SDI poolt toodeta
vatele plasmaekraanidele uute 
materjalide väljatöötamiseks.

• TÜ läänemeresoome keelte 
foneetika erakorraline teadur 
Leelo Keevallik (pildil) pälvis 
Uppsala Ülikooli noorteadlase 
kõrgeima tunnustuse, Oscar II 
auhinna.

• Ülikooli külastas Saksa
maa Liitvabariigi president 
Horst Köhler.

• Toimus XIII Rahvusvahe
line majanduspoliitika konve
rents.

• TÜ võrkpallinaiskond või
tis Tallinnas V Euroopa ülikoo
lide võrkpalli meistrivõistlustel
II koha.

• TÜ sõlmis koostöölepingu 
Ateena Ülikooliga.

Juuli
• Toimus Euroopa ülikooli- 

muuseumide konverents «Tule
viku innovatiivsed teadusmuu- 
seumid: Euroopa vastus».

• UNESCO maailmapärandi 
nimekirja kanti TÜ tähetead
lase F. G. W. Struve 2820 km 
pikkune meridiaanilõik, mis 
ulatub Põhja-Norrast Musta 
mereni.

• TÜs toimus rahvusvahe
lise Rahvajutu-uurijate Seltsi
XIV maailmakongress. Seltsi 
uueks presidendiks valiti prof 
Ülo Valk.

• Prof Aleksander Dulit- 
šenkot autasustati poola filo
loogia arendamise eest TÜs ja 
Eesti-Poola kultuurisuhete eest 
Rüütli Risti Ordeniga.

August
• Toimus rektori vastuvõtt 

Türgi suveuniversiaadil edu
kalt esinenud sportlastele.

Tutvustati Baltimaade 
üliõpilaste XV laulu- ja tantsu
pidu Gaudeamus 2006, selle 
korraldajaile anti pidulikult 
üle sõiduauto Dacia.

• Avati tehnoloogiainstituu
di uus maja, mis on esimene 
hoone Tartu Maarjamõisa 
väljale loodavas tehnoloogia- 
linnakus.

• Haridus- ja teadusminis- 
ter Mailis Reps ja rektor Jaak 
Aaviksoo kirjutasid alla Viljan
di Kultuuriakadeemia ja TÜ 
ühinemislepingule.

• TÜ nõukogu valis botaani
kaaia direktoriks tagasi Heiki 
Tamme.

• Toimus haridusökonoomi
ka konverents.

• Tähistati 200 aasta 
möödumist peahoone nurga
kivi panekust. Sellega juhiti 
tähelepanu kogu ülikooli aja
loolise hoonestu renoveerimis- 
vajadusele. Peeti ettekandeid, 
vaadati filmiprogrammi ja 
Mart Kivastiku näidendit.

• Ajaloo muuseumis avati 
näitus farmaatsia ajaloost Tar
tu Ülikoolis.

• Rahvusvahelise suveüli- 
kooli programmijuhina asus 
tööle Mart Susi.

• TÜ toetas kümne uue 
teadusteema algatamist 13,5 
miljoni krooniga.

• Käivitus rahvusvahelise 
suveülikooli projekt 2006.

September
• 1. septembrist alates lehvib 

Tartu Ülikooli kohal iga päev 
sinimustvalge Eesti lipp.

• Toimus 10. rahvusvaheline 
Soome ja Eesti slavistide se
minar, seekord teemal «Käes
olevaid ja läinud aegu -  kul- 
tuurirefleksioon möödunud 
epohhist».

• Majandusteaduskonna 
uueks dekaaniks valiti ma
jandusarvestuse prof Toomas 
Haldma (pildil).

• Toimus rahvusvaheline 
konverents «Slaavi mikrokee- 
led ja keelekontaktid. Avati 
näitus ja esitleti kogumikku 
«Eesti Slavistide Rahvuskomi
tee».

• Õigusinstituudis esitleti 
õppeasutuse 10. tegevusaas
taks ilmunud kogumikku «Es
tonian Law Reform and Global 
Challenges».

• Tartus oli VI rahvusvahe
line geenifoorum «Geneetiline 
meditsiin -  võimaluste palju
sus».

Toimus vana anatoomikumi 
200. aastapäeva konverents 
«Koebioloogia VI».

• Toimus Soome ja Balti
maade ülikoolide religiooni- 
pedagoogika konverents.

• Saksa-Eesti akadeemilise 
nädala «Academica IX» aula
loengu «Rahvus ja rahvusriik 
Euroopas. Ajaloolised koge
mused ja tulevikuväljavaated» 
pidas Tübingeni Ülikooli prof 
Dieter Langewiesche. Toimu
sid diskussioon «Ingliskeelne 
ülikool Saksamaal ja Eestis», 
Saksa saatkonna infopäev, 
loengud, seminarid ning Saksa 
ja Eesti üliõpilaste kohtumis
õhtu.

• Ettekandekoosolekuga tä
histati dots Lev Vassiljevi 85. ja 
emeriitprof Ann Marksoo 75. 
sünnipäeva.

• Toimus Eesti Võrdleva Kir
jandusteaduse Assotsiatsiooni
6. rahvusvaheline konverents 
«Maailmakirjanduse retsept
siooni dünaamika».

• Toimus rahvusvaheline 
teaduskonverents «Arvestuse 
ja majandustulemuste juhti
mise arengusuunad era- ja 
avalikus sektoris».

• Peeti konverents «Geo
loogia õpetamine Eestis läbi 
kolme sajandi», millega tähis
tati 185 aasta möödumist 
geoloogia õpetamisest Eestis. 
Avati näitus.

• TÜ nõukogu valis Euroopa 
õiguse professoriks Joachim 
Sandeni, kriminoloogia profes
soriks Jüri Saare, molekulaar- 
tehnoloogia professoriks Mati 
Karelsoni ning juhtivteaduriks 
Asko Uri ja katsekoja direkto
riks Kristina Virro. Emeriitpro- 
fessori nimetus anti Toomas 
Tennole.

• Rektor kinnitas uue õpeta
mise ja ainekursuste hindami
se korra, mis muutis hindamise 
üliõpilastele kohustuslikuks 
ning hindamine hakkas toimu
ma õppeinfosüsteemis.

• TÜ Kammerkoor võitis

Norras Edvard Griegi koori
konkursil vaimuliku muusika 
kategoorias Triin Kochi juha
tusel esikoha.

• Materjaliteaduse magist
rant Martin Järvekülg sai 
Hispaanias rahvusvahelisel 
nanotehnoloogia konverentsil 
ettekande eest diplomi ja au
hinna.

• Informaatika 1. a üli
õpilase Margus Niitsoo töö 
«Fibonacci jadade üldistustest» 
võitis suvel XVII ELi noorte 
teadlaste konkursil III koha.

Oktoober
• Toimus rahvusvaheli

ne germanistikakonverents 
«Deutsch am Rande Europas».

• Arstiteaduskonna päevade 
üritused olid pühendatud vana 
anatoomikumi 200. aasta
päevale.

Peeti mitu teaduskonve
rentsi, loenguid ja aktus ning 
koos ajaloo muuseumiga avati 
näitus.

• USA Sisejulgeolekumi- 
nisteeriumi teaduse ja teh
noloogia kantsler dr Charles 
McQueary pidas TÜTIs loengu 
«Uue põlvkonna ettevõtlust 
suunavad ja julgeolekut eden
davad tehnoloogiad».

• Toimus ülikooli arengu- 
koosolek.

• Linnapea Laine Jänes ja 
rektor Jaak Aaviksoo kirju
tasid alla ühiste kavatsuste 
protokollile.

• Ajaloolaste vilistlaspäeval 
toimus aulas kõnekoosolek 
«Ajaloolase koht Eesti ühis
konnas».

• Eesti aasta teenindusteoks 
valiti TÜ Raamatukogu ja 
üliõpilasesinduse projekt «Öö
raamatukogu», mis osutus ka 
publiku ja peasponsori Hansa
panga lemmikuks.

• Eesti ja võrdleva rahva
luule õppetool esitles uut 
väljaannet «Regivärsist neti- 
naljadeni», kuhu kuuluvad 
käsiraamat, tekstikogumik ja 
CD-antoloogia.

• Eesti Kirikute Nõukogu 
sõlmis koostööleppe Tartu Üli
kooliga.

• Toimus konverents «Di
gitaalraamatukogu ja selle 
kasutaja».

• Põlvas oli TÜ ja Võru 
Instituudi konverents «Mitme
keelsus ja keelevahetus lääne
meresoome piirkonnas».

• Tartus oli Euroopa pere
arstide teaduskonverents.

• Ajakirjanduse ja kommu- 
nikatsiooniosakonnas pidas 
loengu Interneti- ja meedia
guru prof Jeffrey Cole.

• Rektor Jaak Aaviksoo 
osales Uppsalas Euroopa Üli
koolide Assotsiatsiooni konve
rentsil.

• Prof Wolfgang Drechslerile 
anti Saksamaa Liitvabariigi 
Teeneterist Saksa-Eesti aka
deemiliste suhete arendamise 
eest.

• Peeti konverents «100 
aastat esimeste naisvabakuu- 
lajate lubamisest Tartu Üli
kooli». Ajaloo muuseumis ja 
Eesti Rahva Muuseumis avati 
näitus.

• TÜ nõukogu kinnitas 
uuendatud vastuvõtueeskirja. 
Järgmisest aastast toimub 
põhiliselt lävendipõhine vas
tuvõtt.

• TÜ nõukogu kinnitas 
uuendatud doktoriõppekavad.

• TÜ nõukogu kinnitas raa
matukogu uue põhikirja.

• Toimusid psühholoogia 
osakonna vilistlaspäevad ja 
konverents.

• Kehakultuuriteaduskon
na magistrant Helen Reino 
võitis Euroopa ülikoolide 
sulgpalli meistrivõistlustel 
naisüksikmängus pronks- ja 
naispaarismängus hõbeme
dali.

• Teadus- ja arendusosa
konna juhatajaks valiti teadur 
Mare Ainsaar.

• Sotsiaalteaduskonna de
kaaniks määrati prof Vello 
Pettai.

• TÜ sõlmis koostöölepingu 
Lõuna Korea Jeonju Ülikoo
liga.

• Füüsikadoktorant Alek
sandr Lissovski pälvis Tomski 
rahvusvahelisel konverentsil 
diplomi parima ettekande 
eest.

• TÜ audoktorile Endel 
Tulvingule Kanadas anti mälu 
uurimise eest üks maailma 
tähtsamaid, Gairdneri auhind.

November
• TÜTIs toimus koos Hol

landi Kuningliku Suursaat
konnaga seminar «University- 
industry collaboration: Dutch- 
Estonian challenge».

• Tartu linnavolikogu VI 
koosseisu esimesel istungil 
valiti volikogu esimeheks taas 
prof Aadu Must, kes on olnud 
esimees 2001. aastast.

• TÜ Teaduskooli 40. tege
vusaasta puhul toimus kollok
vium.

• Füüsikahoones oli Briti 
Nõukogu ja teaduskeskuse 
AHHAA koostöös valminud 
«Kliimanäitus».

• Füüsikahoones avati tuu- 
masünteesialane näitus «Expo 
Fusion», peeti Tähe teadus- 
nädal.

• Eetikakeskus esitles Jona- 
than Wolffi «Sissejuhatus polii
tikafilosoofiasse» eestikeelset 
tõlget. Autor pidas loengu 
võrdsusest ühiskonnas.

• Keskkonnafüüsika ja geo
graafia instituut, Tartu obser
vatoorium ning Eesti meteoro
loogia ja hüdroloogia instituut 
tähistasid kahe konverentsiga 
140 aasta möödumist regu
laarse ilmamõõtmise algusest 
Eestis, raamatukogus oli näitus 
«Metobs 140».

• Tartu Linnavolikogu valis 
abilinnapeaks TÜ teaduspro
rektori abi Karin Jaansoni.

• Toimus rahvusvaheline 
konverents «Emakeel ja teised 
keeled V», kus arutleti keele
poliitika probleemide üle.

• Füüsika instituut tähistas 
30 aasta möödumist instituudi 
peahoone valmimisest. Avati 
multimeedia õppeklass ning 
kaasaegselt sisustatud pinna- 
füüsika labor.

• Vanemteadur Sulev Kõks 
pälvis presidendi kultuurira- 
hastu noore teadlase preemia.

• TÜ audoktor, Texase A&M 
ülikooli prof Jaan Laane pälvis 
Ameerika optikaühingu auhin
na silmapaistva panuse eest 
võnkespektroskoopiasse.

• TÜ nõukogu võttis vastu 
2006. a arendusülesanded.

• TÜ nõukogu kinnitas 
2006. a ehitus-remonditööde 
(investeeringute) plaani.

• TÜ nõukogu otsustas asuta
da haridusuuringute keskuse.

• Rahvusraamatukogus oli 
TÜ Tallinna päev.

• Filosoofiateaduskonna de
kaaniks valiti kolmandat korda 
prof Birute Klaas.

• Akad Harald Keres sai SA 
Eesti Rahvuskultuuri fondi elu
töö tänuauhinna.

• Tartu linnavalitsuse 
ehituskomisjon võttis vastu 
botaanikaaia troopikahoone 
ehituse.

Detsember
• Eesti ülikooli 86. aasta

päeva aktuse akadeemilise 
loengu sporditeaduste missioo
nist pidas prof Mati Pääsuke. 
Promoveeriti audoktorid ja 
doktorid. TÜ Rahvusmõtte 
auhind anti helilooja Veljo 
Tormisele. Toimus rongkäik, 
kontsert ja ball.

• Spordimuuseumis oli 2. 
rahvusvaheline noorte spordi- 
ajaloolaste konverents.

• Toimus rahvusvaheline kon
verents «Tõlketeooriad ja -prak- 
tikad. Võrdlev lähenemine».

• Keeleteaduse ja -tehno
loogia doktorikool korraldas 
konverentsi «Teoreetiline kee
leteadus Eestis II».

• Avati pidulikult õigus
teaduskonna teine õppehoone 
Iuridicum II.

• Toimus konverents «Eesti 
õpetajaharidus Euroopa kon
tekstis».

• TÜ Sihtasutus andis 39 
stipendiumi ja 2 preemiat ligi 
poole miljoni krooni ulatuses. 
Raefondi preemia said akadee
mikud Peeter Tulviste ja Mart 
Ustav.

• Prof Gerhard Rägo mäles
tusmedal anti silmapaistvate 
teenete eest matemaatika õpe
tamisel viiele isikule, sh TÜst 
metoodik Hilja Afanasjevale.

• Rektor Jaak Aaviksoo ja 
Lääne-Viru maavanem Urmas 
Tamm kirjutasid alla koostöö
lepingule.

• Venemaa telekanal Ren-TV 
käis TÜst saadet tegemas.

• Toimus õigusteaduskonna 
ajakirja Juridica International
10. aastapäeva rahvusvahe
line konverents «European 
Legal Harmony: Goals and 
Milestones».

• Teaduste Akadeemias 
toimus üliõpilaste teadustööde 
konkursi võitjate autasusta
mine ja konverents. TÜst sai
I auhinna 4 ja II auhinna 7 
üliõpilast.

• Ajaloo muuseumis oli F. J. 
Wiedemanni 200. sünniaasta
päeva lõpusümpoosion. Esitleti 
Wiedemanni grammatika fak- 
siimileväljaannet.

• TÜs toimus Euroopa tsi
viilkoodeksi väljatöötamise 
peakomisjoni töösessioon. 
Eestist osalesid prof Paul Varul 
(pildil) ja dots Irene Kull.

• Avati pidulikult Viljandi 
kultuurikolledži muusikamaja.

• Ajakirjanduse ja kommu
nikatsiooni osakonnas toimus 
ametilooline ümarlaud «Elu 
kutse -  looming ja kutsumus».

• Toimus konverents «Hari
dus muutuste ja traditsioonide 
keerises».

• Füü-mat-dr Henn Käämbre 
pidas aulaloengu Albert 
Einsteinist.

• Paabelis esitleti prof Claus 
Sommerhage 55. sünniaasta
päevale pühendatud mälestus- 
kogumikku «In memoriam. 
Claus Sommerhage».

• Toimus konverents «100 
aastat ülemaalisest rahvaase
mike koosolekust Tartus».

• Sybase Inc andis oma Eesti 
esinduse AS Sybase Eesti kau
du ülikoolile üle 100 Sybase 
PowerDesigneri litsentsi.

• Kirjanduse Majas esitleti 
TÜ Kirjastuse väljaandel ilmu
nud viit uut sotsiaal- ja huma
nitaarteaduste sarja esimest 
raamatut.

• Ajaloo muuseumis avati 
näitus «UNESCO maailma
pärandi nimistusse kuuluvad 
paigad Ungaris».

• Eetikakeskuses toimus 
rahvusvaheline konverents 
«Inimloomus kui moraali ja 
ühiskondlikkuse alus vara-uus- 
aegses filosoofias».

• Raamatukogus avati näi
tus «Maalilised reisid: vaate- 
graafikast raamatukogu kogu
des», samal teemal ilmus ka 
raamatukogu kalender.

• Tartu linna parimate sport
laste hulgas on TÜ üliõpilastest 
ja TÜ Akadeemilise Spordi
klubi liikmetest Peeter Becker, 
Mirjam Liimask (pildil), Maris 
Mägi, Kaire Leibak, Helen 
Reino ja Piret Hamer, parim 
treener oli dots Mehis Viru.

Aastakroonika pikem 
versioon veebis

Samsung SDI esindajad.

Mirjam, Liimask (paremal).

Leelo Keevallik.

Tehnoloogiainstituut.

Toomas Haldma.

Paul Varul Euroopa tsiviil
koodeksi peakomisjonis.

VWA.



6  U N IV E R S ITA S  TA R TU E N SIS  22. detsember 2005

U U D I S E D Depressiooni risk 
on peidus geenides

Sulev Kõks näitab, kuidas töötab hiljuti ostetud geenide 
ekspressiooni määramise masin. 2x a ija  sakova

S U L E V  K ÕK S
Peale riistvaralise hoolduse vajame ka 
tarkvaralist hooldust. Ja siin ei ole mida
gi häbeneda.

Mart Loog võitis 
maineka teadusgrandi

45 TÜ üliõpilast said 
preemia või diplomi

Kirjanduseuurijatele 
Andrese stipendium
Teatriteaduse ja kirjandus
teooria ning eesti kirjanduse 
õppetool andsid Andrese 
stipendiumi (ä 1500 dollarit) 
1. a magistrantidele Pille- 
Riin Lärmile («Ilukirjandus 
ajakirjas Meelejahutaja
(1878-1887)») ja Mari-Liis 
Tammistele («Narratoloogiline 
Mats Traat»).

Dots Arne Merilai sõnul 
antakse noortele kirjanduse
uurijatele mõeldud toetust 
teist aastat. «See on loodud 
Ameerika Hääle kuulsa 
«hääle» Andres Jüriado 
(1938 Tartu -  2003 New 
York) mälestuseks. Annetaja 
on Andrese õde Epp Tsirk 
(20 000 dollarit), vahendaja 
Estonian American Fund ja 
eesti kirjanduse kraadiõpe.

Puudega tudengite  
õppimisvõimalused
19. detsembril allkirjasid ha- 
ridus- ja teadusministeerium, 
Eesti Liikumispuudega Inimes
te Liit ja nelja kõrgkooli, sh 
TÜ esindajad raske ja sügava 
puudega üliõpilastele tugiisiku 
teenuse osutamise lepingu.

Tugiisiku teenus on mõel
dud eelkõige liikumis- ja 
nägemispuudega üliõpilastele. 
See peaks tagama erivajadus
tega noortele kõrghariduse 
kättesaadavuse.

Tugiteenust rahastab hari
dus- ja teadusministeerium.

Rahvusvaheline fi
losoofia konverents
15.-17. detsembrini toimus 
ajaloo muuseumis rahvusva
heline konverents «Inimloo
mus kui moraali ja ühiskond
likkuse alus vara-uusaegses 
filosoofias».

Konverentsi avas TÜ eetika- 
keskuse juhataja prof Margit 
Sutrop, ettekannetega esi
nesid Sotimaa, Saksamaa, 
Inglismaa, Šveitsi, Soome, 
Rootsi, Leedu, Läti ja Eesti 
teadlased.

Konverentsi korraldasid TÜ 
eetikakeskus ja filosoofiaosa- 
kond ning Helsingi Ülikooli 
sotsiaal- ja moraalifilosoofia 
osakond.

Ajaloo muuseumis 
on näitus Ungarist
Alates 15. detsembrist on aja
loo muuseumi valges saalis 
avatud fotonäitus «UNESCO 
maailmapärandi nimistusse 
kuuluvad paigad Ungaris».

Ungarist on UNESCO maa
ilmapärandi nimistusse kan
tud kaheksa kultuuriobjekti -  
Budapesti südalinn, arhaili
ne Hollõkö küla, Aggteleki 
karstikoopad, Pannonhalma 
klooster, Hortobagyi pusta- 
maastik, Pecsi toomkiriku 
varakristlikud katakombid, 
Fertö kultuurmaastik ja kuu
lus Tokaji veinipiirkond.

Näitus jääb avatuks 20. 
veebruarini.

A ija  S akova

Füsioloogia vanemteadur 
Sulev Kõks pälvis novembris 
presidendi kultuurirahastu 
noore teadlase preemia.

Preemiat anti tänavu välja 
viiendat korda, sellele kan
dideeris 12 teadlast. Arvesse 
võeti nii teadustöö saavutusi 
kui ka kogemuste jagamist 
noorte kolleegidega.

TÜst on noore teadlase 
preemia saanud farmakoloog 
Allen Kaasik (2001), arvuti- 
teadlane Ahto Buldas (2002) 
ja keemik Ivo Leito (2003).

Sulev Kõksi uurimisgruppi 
kuulub kokku ligi 15 inimest -  
seitse doktoranti, viis ma
gistranti ja vabatahtlikud 
põhiõppe tudengid. Hiirekat- 
sete puhul tehakse koostööd 
Kopenhaageni ja Londoni üli
koolide uurimisrühmadega. 
Inimeseuuringud on aga koos 
TÜ psühhiaatria- ja nahahai
guste kliinikutega.

Meeleoiuhäirete 
risk on pärilik

Kõksi uurimisrühm tegeleb 
meeleoiuhäirete biokeemi
liste protsesside uurimisega. 
Vastust püütakse Kõksi sõnul 
leida sellele, millised genee
tilised faktorid võimendavad 
meeleoiuhäirete ja depres
siooni tekkimise riski. «Meid 
huvitab, miks osal inimestest 
kujuneb välja püsiv meele- 
oluhäire ja teistel mitte, kuigi 
keskkonnatingimused on sar
nased. Mõnel tekib ka heades 
tingimustes depressioon, 
teisel jälle mitte kunagi. See 
tähendab, et on olemas suur 
geneetiline risk, mis seda 
põhjustab.»

Teine uurimistöö ajend on 
asjaolu, et isegi kaasaegsed 
ravimid ei suuda paljusid hai
geid aidata ning tuleb otsida 
uusi viise meeleoiuhäirete 
ravimiseks.

Uurimisrühm on Kõksi 
sõnul negatiivsete emot
sioonidega tegelenud juba 
aastaid. «Läbimurre tuli 
aastatel 2000-2002 ehk 
biomeedikumi kolimisega. 
Saime hakata rohkem katseid 
tegema ja meile tuli ka roh
kem inimesi,» rääkis Kõks.

Siis tehti katse: «Lasime 
hiirtele kassi lõhna ja leidsime 
mõned huvitavad geenid, mil
le funktsiooni ei teatud. Meile 
on see nüüd enam-vähem 
selge, mis on nende geenide 
funktsioon. Ühe geeni võima
likud rakendused kavatseme 
ka patenteerida.»

Põhjus neljandas 
kromosoomis

«Samuti hakkasime võrdle
ma inimeste SNP-sid ehk 
geenide pärandumise pro
fiili,» selgitas Kõks. Võrreldi 
teatud kromosoome tervetel 
ja haigetel inimestel, et leida 
ja kaardistada erinevused. 
Palju erinevusi ei leitud ja 
see on Kõksi sõnul hea, kuna 
tähendab, et tulemus on usal
dusväärne.

Kui varem, veel 5-8  aas
tat tagasi oldi arvamusel, 
et keskkond mõjutab väga 
oluliselt meeleoiuhäirete esi
nemist, siis nüüd on selge, et 
häirete taga on biokeemilised 
protsessid.

SNPi uuringutes selgus 
Kõksi sõnul, et neljandas 
kromosoomis (meie popu
latsioonis) on üks ala, mille

pärandumisel kaasneb suu
rem vastuvõtlikkus.

Risk meeleoluhäiretele on 
neil inimestel seitse korda 
kõrgem.

«Peale teadmise, et meele- 
oluhäirete esinemise risk on 
pärilik, huvitab meid ajus 
toimuv biokeemiline prot
sess. Mis on nende häireid 
põhjustavate geenide funkt
sioon, millistes biokeemilistes 
protsessides need osalevad 
ja kuidas neid protsesse ravi 
eesmärgil saaks kasutada,» 
selgitas Kõks.

Nahahaiguste kliinikus teeb 
Kõksi uurimisrühm pärilikku- 
seuuringuid nahahaiguste 
puhul. «Minu lemmikpostu- 
laat on, et nahk on aju pee
gel. Nahahaiguste uurimisel 
kasutame nimelt samasugust 
metoodikat, mida psühhiaat
riliste haiguste puhul,» sel
gitas Kõks.

Uuringud näitavad, et on 
mitmeid sarnasusi. «Tihti 
küsitakse, et kuidas on või
malik aju naha kaudu uurida, 
aga nahal ja ajul on tegeli
kult palju ühist. Nad tekivad 
mõlemad ühest rakuliinist,» 
põhjendas Kõks.

Seetõttu pole tema sõnul 
ime, et mitmed nahahaigused 
on seotud isiksuse tüüpide ja 
psüühiliste häiretega.

Vaimse tervise 
eest tuleb hoolitseda

Sulev Kõks tõdeb, et suur 
osa inimestest ei teadvusta 
seda, et ajus toimub niivõrd 
palju keemilisi protsesse.

Inimese DNA neljandas 
kromosoomis asub ala, mis 
põhjustab meeleoluhäireid.

«See, et on olemas tunded, 
et tuleb peale loominguline 
vaim -  see kõik on keemia, ol
gugi et me ei tea täpselt, mis 
toimub. Iga inimese puljong, 
mis kupli all pulbitseb, on ju 
nii erinev.»

Kõks tunneb heameelt 
selle üle, et inimeste tead
likkus vaimse tervise kohta 
on aastatega kasvanud ja et 
psühhiaatriahaiglat ei nähta 
enam hullumajana. «On loo
mulik, et tuleb hoolitseda sel
le eest, mis kupli all toimub. 
Peale riistvaralise hoolduse 
vajame ka tarkvaralist hool
dust. Ja siin ei ole midagi 
häbeneda,» rääkis Kõks.

Samuti on tema sõnul olu
line arusaam, et kuigi me ei 
saa muuta oma isiksust, saab 
siiski muuta oma suhtumist: 
«Selliselt on võimalik hakata 
konflikte vältima. Peale os
kuse teha korralikult tööd, 
tuleb osata ja õppida ka 
puhkama.»

I l la r i Lään

Howard Hughesi Meditsiini 
Instituut (HHMI) ja Euroopa 
Molekulaarbioloogia Or
ganisatsioon (EMBO) au- 
tasustasid tehnoloogiains
tituudi vanemteadurit Mart 
Loogi (pildil) ning veel viit 
väljapaistvat Kesk-Euroopa 
teadlast grandiga iseseisva 
uurimislabori käivitamiseks.

Grandi kogusumma on 
225 000 USA dollarit (3 mil
jonit krooni). Selle saamine 
on märk tõelisest meisterlik
kusest teadusmaailmas.

Mart Loogi sõnul on tema 
labori keskne uurimisteema 
proteiini kinaaside signaali- 
süsteemid eukarüootses 
rakutsüklis. Iseseisva uuri
mislabori märksõnad on 
kinoomika, proteoomika ning 
süsteemibioloogia. Lihtsamalt 
öelduna hakkab tehnoloogia
instituudis paiknev labor 
uurima rakkude pooldumist 
kontrollivaid mehhanisme. 
Uuringutest saadud tulemu
sed on rakendatavad vähirak- 
kude pooldumist pidurdavate 
strateegiate väljatöötamisel.

Peale Mart Loogi anti 
EMBO/HHMI Startup Grant 
kolmele Ungari ning kahele 
Tšehhi teadlasele. «Gran- 
diprogrammi eesmärk on 
toetada paljutõotavaid noori 
teadlasi nende iseseisva 
karjääri algusaastail,» sõnas

A ija  S akova

13. detsembril anti haridus- 
ja teadusministeeriumis 
üle 2005. aasta üliõpilaste 
riikliku konkursi preemiad 
ja diplomid.

Auhinnafond oli 225 000 
krooni. Välja jagati 84 pree
miat ja diplomit, sh 12 esi
mest (7500 krooni), 14 teist 
(4500), 24 kolmandat (3000) 
preemiat ja 34 diplomit. Neist 
45 anti Tartu Ülikooli tuden
gitele ja kraadiõppuritele.

Konkursile laekus komisjoni 
esimehe TÜ väljateooria prof 
Risto Tammelo sõnul 265 
tööd.

«Peale rekordilise tööde 
arvu oli ka teadustööde tase 
erakordselt kõrge,» lisas 
Tammelo. TÜ üliõpilaste tööd 
moodustasid 51% kõikidest 
konkursitöödest.

Laekunud töid hinnati 
kolmes tasemekategoorias -  
rakenduskõrgharidusõpe ja 
bakalaureuseõpe, magistri
õpe ja doktoriõpe ning viies 
valdkondlikus kategoorias.

Tartu Ülikoolist sai esimese 
preemia doktoriõppe valdkon
nas Helje Pärnaste bioloogia, 
keskkonna- ja arstiteaduste 
valdkonnas (BKA) ja teise 
preemia Aleksei Krasnikov 
matemaatika, astronoomia, 
füüsika ja keemia valdkonnas 
(MAFK). Kolmada doktori
õppe preemia said Anti Lii
vat (MAFK), Aveliina Helm 
(BKA), Kai Pata sotsiaaltea
duste (S) ja Petar Kehayov 
humanitaarteaduste (H) 
valdkonnas.

Magistriõppe kategoorias 
said esimese preemia Kädi 
Salumäe (MAFK), Tsipe 
Aavik (BKA), Maie Kii
sel (S) ja Üllar Peterson 
(H), teise preemia Liina 
Nagirnaja (BKA) ja Kat
rin Oja (S) ning kolman
da preemia Maarja Mäe

HHMI grantide ja toetusprog- 
rammide asepresident Peter J. 
Bruns.

EMBO käsitleb grante osana 
oma noore uurija program
mist, mis on alates 2000. 
aastast keskendunud Euroopa 
andekate noorteadlaste toeta
misele. Grandihoidjad saavad 
EMBO noore uurija staatuse, 
mis avab neile mitmesugused 
organisatsiooni pakutavad 
privileegid. Konkurents selle
le grandile oli äärmiselt tihe 
ning taotlused vaadati läbi üli- 
karmide teaduskriteeriumide 
alusel.

Peale abi labori rajamisel on 
grandi võtmeelemendiks edas
pidise toetuse tagamine. Insti
tuudid, kus toetusesaajad labo
rit rajama hakkavad, on võtnud 
endale kohustuse tagada tead
lase tegevuse finantseerimine 
pärast grandi lõppemist.

Maie Kiisel sai Ipreemia.

(MAFK), Kadri Leetmaa (S) 
ja Kai Krashevski (H).

Rakenduskõrgharidusõppe 
ja bakalaureuseõppe tase
mekategoorias said esimese 
preemia Ksenja Kisseljova 
(MAFK), Hanna Tulmin 
(BKA), Madis Paalo inseneri-, 
majandus- ja põllumajandus
teaduste valdkonnas (IMP) ja 
Helena Metslang (H). Teise 
preemia said Karin Kipper 
(MAFK), Vaiki Randala 
(MAFK), Liina Saar (BKA), 
Ivan Kuznetsov (S) ja Mari 
Lõhmus (H) ning kolmanda 
Alar Ainla (MAFK) ja Sven 
Vabar (H).

Ettekannetega oma teadus
töödest esinesid viis esimese 
preemia saajat. Botaanika 
ja ökoloogia 1. a doktorant 
Tsipe Aavik rääkis Eesti põllu- 
majandusmaastike taimkatte 
mitmekesisusest ja liigilisest 
koosseisust, molekulaarteh- 
noloogia 1. a magistrant Ma
dis Paalo sool-geel-meetodil 
saadavate tinaoksiidteravike 
parameetrite sõltuvusest val- 
mistamistingimustest, meedia 
ja kommunikatsiooni 1. a dok
torant Maie Kiisel keskkonna
teadvuse kujunemisest Eestis 
1980ndatest 2005ni ja ajaloo
1. a doktorant Üllar Peterson 
džihaadi kontseptsiooni kuju
nemisest koraanis.
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ECTS ainepunktide 
kasutamisele üleminek
A ija  S akova

Täna hommikupoolikul aru
tati Euroopa Ainepunktide 
Ülekandesüsteemi (ECTS) 
kasutusele võtmist.

Ülikooliseaduse järgi läheb 
Eesti hiljemalt 1. septembriks
2006 üle ECTSile. Taseme- 
õppetalituse juhataja Eda 
Aitseni sõnul näitasid õppe
korralduseeskirja arutelud 
töörühmades, et ECTSile üle
minek vajab eelnevat ülikooli
sisest arutelu.

Täna toimus esimene arute
lu, milles osalesid õppe-ja üli
õpilasosakonna juhataja Aune 
Valk ja endine õppeprorektor, 
rakendusgeoloogia prof Volli 
Kalm.

1 ECTS ainepunkt vastaks 
õppe- ja üliõpilasosakonna ette
panekute järgi 27 tunnile tööle.

Ühes nominaalses õppe
aastas õpitaks 60 ECTS aine
punkti mahus aineid. Eesti 
ainepunktide ülekandmisel 
ECTS ainepunktideks tuleks 
need korrutada 1,5-ga.

Ilmub Gaudeamuse 
juubelialbum
Tartu Kultuurkapitali Gau
deamuse fond ootab toetusi 
Gaudeamuse juubelialbumi 
väljaandmiseks.

2006. aasta suvel möödub 
50 aastat esimesest üliõpilas
te laulu- ja tantsupeost. Sel 
puhul on kavas välja anda 
Gaudeamuse-album.

Albumi väljaandmiseks 
oodatakse toetusi kultuu
ritegelastelt, kõrgkoolide 
vilistlastelt, endistelt Gaudea
mustel osalenutelt ja teistelt 
heategijatelt.

Albumi koostamise toim- 
konda kuuluvad teenekad 
kultuuritegijad.

Need on mitme laulupeo 
kunstiline juht ning Tartu

Akadeemilise Meeskoori pea
dirigent Alo Ritsing, Eesti 
Maaiilikooli emeriitprof ning 
Gaudeamuse fotograaf läbi 
poole sajandi Ants Nilson, 
tuntud Eesti rahvuskultuuri 
kajastaja meedias, praegu
ne ajalehe Tartu Postimees 
teabekeskuse juhataja Ene 
Puusemp.

Tartu Kultuurkapitali
Gaudeamuse fond ootab 
toetusi juubelialbumi välja
andmiseks Hansapanka 
221011379347 või Ühispanka 
10102052050006. Annetuse 
juurde kirjutada märksõna 
«Gaudeamus» ja annetaja 
isikukood (tulumaksu tagasi
saamiseks).

Peahoone 21. detsembril 1965. EDUARD SAKK

40 aastat tagasi 
põles ülikooli peahoone
T u llio  llo m e ts
Akadeemilise Muinsuskaitse 
Seltsi esimees

Eile möödus 40 aastat pea
hoonet 1965. aastal tabanud 
suurest tulekahjust.

Tules hävis täielikult aula 
koos sisustusega. Järele jäi 
ainult taevale avatud neli 
kiviseina. Tuleroaks langesid 
hoone parempoolse tiiva tei
ne ja kolmas korrus ning selle 
kohal olev katusealune.

Päästa õnnestus vähe, 
enamik ruumides seesolnust 
hävis. Ära põlesid ka pöönin
gul asunud kaks ajaloolist 
kartserit. Tuli jäi pidama maja 
vasakpoolse tiiva teisel ja kol
mandal korrusel aula kõrval 
asuvates ruumides. Nende ko
hal pööningul olevast kolmest 
kartserist sai kannatada ühe 
kartseri sein. Esimese korruse 
ruume ja sisustust kahjustas 
läbi lae tunginud kustutusve
si. Päästetegevust raskendas 
pimedus ja suits. Peahoone 
tiibehitised jäid kahjutulest 
puutumata.

Millal tulekahi algas, pole 
täpselt teada. Peahoone fua
jee suur elektrikell oli seisma 
jäänud kell kolmveerand neli 
öösel. Ametliku versiooni

P E A H O O N E
P Õ L E M I N E

Loe «Tartu Ülikooli ajaloo
küsimusi» XXXI 2001.

järgi asus algne tulepesa pa
rempoolse tiiva teise korruse 
õuepoolses, ühes füüsikaosa
konnale kuuluvas laboriruu- 
mis. Kahjutule põhjustajaks 
peeti muidugi elektrit.

Tartu tuletõrje saabumisel 
selgus, et neil ei olnud kasu
tada pikka, maja räästani ula
tuvat tuletõrjeredelit, sest see
oli mõni aeg varem kõrgemalt 
poolt tulnud korralduse järgi 
ära antud Tallinna. Seetõttu 
suudeti tulekahju algul kustu
tada ainult teise korruse õue- 
poolseid ruume. Tule levik oli 
kiire. Põles juba ka kolmas kor
rus ja peagi katusealune. Tulel
oli nüüd vaba pääs aulasse.

Aula põles, akendest ja 
katusest käisid välja suured 
tuleleegid. Umbes kella ka
heksa paiku või veidi varem, 
kuuldus suur mürtsatus ja 
tohutu sädemetepilv tõusis 
pimedasse taevasse. Aula 
põlevad laetalad koos viie 
suure kroonlühtriga olid alla 
kukkunud.

Viva la France!
G e rli R oos
Euroopa kolledži
2. a magistrant

Euroopa kolledži teise aasta 
magistrandid korraldasid 
stiilipeo «Viva la France!».

Sellega loodetakse alustada 
iga-aastast Euroopa kolledži 
traditsiooni, kus peostiili 
dikteerib iga kord erinev Eu
roopa Liidu liikmesriik.

Prantsusmaa sai esimeseks 
valitud mitmel põhjusel. Esi
teks seepärast, et just Prant
susmaa poliitiline initsiatiiv 
pani aluse Euroopa Ühenduse 
sünnile. Teiseks seepärast, et 
paljude jaoks on Prantsusmaa 
midagi sellist, mida usutakse 
end tundvat ja armastavat. 
Pealegi olid paljud magist
randid Prantsusmaal käinud 
ja mäletasid seda maad kõige 
meeldivamast küljest.

Peolt ei puudunud ka 
«päris» prantslased. Tänapäe
va Prantsusmaad, prantslasi

ja nende elustiili tutvustas 
õigusteaduskonna teadur 
Rodolphe Laffranque.

Pidulised said oma teadmisi 
kontrollida Prantsusmaa-tee- 
malisel viktoriinil. Küsimus
tik sidus endas nii üldised 
teadmised Prantsusmaast 
kui ka selle, mis oleks pida
nud loenguruumidest külge 
jääma. Samuti said soovijad 
võistelda prantsuse keele pa
rima hääldaja tiitlile algtase- 
me õpiku teksti ette lugedes. 
Iga külaline kirjutas seinale 
selle asja või nähtuse, mis tal
le Prantsusmaaga kõige enam 
seondub. Ülekaalukalt tuntui
mad olid juust, vein, sarvesai 
moosiga, revolutsioon ja bisou 
ehk prantsuse suudlus. Hilju
tised rahutused Prantsusmaal 
peo temaatikale oma jälge 
jätta  ei suutnud.

Valitud kostüümidest oli 
esindatud musketär saja-aas- 
tasest sõjast, mitu Napoleoni 
sõjaväelast, aga ka elegantse

ülikonna ja joonistatud vur
rudega härrasmehed otse 
Lauri Leesi prantsuse keele 
õpiku illustratsioonidelt. Daa
mid esindasid erinevaid aegu 
alates samuti saja-aastasest 
sõjast kuni tänapäevase lõbu
janulise pariisitarini. Olukorra 
autentsust hindama kutsutud 
päris-prantslaste lemmik- 
kostüümide auhinnad said 
musketär ja jõuline kaunitar 
otse Moulin Rouge’i lavalt.

Kuigi õppetöö põhiosa 
peaks toimuma auditooriumis 
õppejõudude distsiplineeri
val juhtimisel, võib saadud 
teadmisi kasutada ka muuks 
kui ainult uute akadeemiliste 
kõrguste vallutamiseks või 
karjääriredelil ronimiseks.

Just seepärast korralda- 
simegi stiilipeo «Viva la 
France!».

Tuleva aasta peoriik otsus
tati salajasel hääletusel nagu 
demokraatiale kohane. Sel
leks sai Itaalia.

Seminarka viimseid päevi avatud
S ir je  M a d is s o n
humanitaarraamatukogu
juhataja

Seminarka on viimast päe
va avatud 27. detsembril. 
Siit laenutatud raamatud 
palume edaspidi tagastada 
peakogusse.

Seoses ülikooli raamatuko
guvõrgu ümberkorraldamise
ga humanitaarraamatukogu 
suletakse ja kogud viiakse üle 
ülikooli raamatukogu peako
gusse. Need tehakse võimali
kult lühikese aja jooksul luge
jatele taas kättesaadavaks.

Kui 1. mail 1899 loodi õppe
jõudude algatusel ja ülikooli 
valitsuse ning ajaloo-keele- 
teaduskonna toel keiserliku 
Jurjevi ülikooli ajaloo-keele- 
teaduskonna üliõpilasraa- 
matukogu algkapitaliga 200 
rubla, ei aimanud keegi, et 
lapsuke sirgub kunagi oma 
106 eluaastaga ülikooli vani
maks erialakoguks.

Kuigi omaette ruumid saadi 
alles 20 aasta pärast, püsis 
raamatukogu elujõulisena, et 
alates 1919. aasta novembrist, 
siis juba eestikeelses rahvus-

ülikoolis hakata tegutsema 
filosoofiateaduskonna semi- 
nariraamatukoguna.

1927. aastal ilmunud kogu
teosest «Tartu» võib lugeda, 
et «ülikooli peakere 3. kord 
kuulub suurelt osalt filosoofia 
seminarile. Kuni Teise Maa
ilmasõjani juhatasid raamatu
kogu professorid M. Vesmer, 
W. Wiget, W. Anderson, E. 
Kieckers, H. Kruus, A. Oras ja 
J. Mägiste.

Kuigi aastate jooksul sai 
raamatukogu veel mitu nime 
( h u m a n i t a a r r a a m a t u k o g u
1990. a), jäädi paljude tu 
dengite põlvkondadele siiski 
seminarkaks.

Kui 1980. aastal tekkis plaan 
kolida seminarka peahoonest 
Leningradi mnt ühiselamusse, 
algas diskussioon, mis andis 
Hans Luigele põhjust ülikooli 
lehes kirjutada (22.02.1980), 
et peab vist midagi suurt ja 
tarka teoksil olema, et nii 
palju filolooge ühe mütsi alla 
mahub. Üldsuse survel koliti 
seminarka ülikooli vanasse 
kirikusse ja ajaleht Edasi 
pühendas sündmusele terve 
esilehekülje («Seminarka

M I S  ON S E M I N A R ?

... ülikooli asutis, kus üliõpi
lased iseseisvalt töötavad 
teaduslikkude ülesannete 
lahendamisel...

Eesti entsüklopeedia.
Tartu, 1936. kd 7

taassünd» 22.12.1982).
Seminarka pikk elu on 

olnud mitmekesine, siin on 
olnud häid ja natuke halve
maid aegu, kuid siin pole 
kunagi olnud igav. On olnud 
sõjad ja peahoone põlemine 
ja GLAVLIT, kuid on olnud 
ka väga palju häid lugejaid, 
seminarka sõpru nii tudengite 
kui ka õppejõudude seas. Suur 
tänu teile kõigile!

U U D I S E D

Ilm ar Koppel valiti 
uurijaprofessoriks
Eesti Teaduste Akadeemia 
juhatus valis seitsmest kandi
deerijast kolm uurija-profes- 
sorit. Tartu Ülikoolist valiti 
uurijaprofessoriks erakorrali
ne professor, akadeemik Ilmar 
Koppel.

Uurija-professori ameti
kohale valimine annab oma 
eriala tunnustatud teadlasele 
võimaluse pühenduda kol
meks aastaks teadustegevuse
le. Igal aastal kindlustatakse 
uurimistegevuse finantsee
rimine kuni 500 000 krooni 
ulatuses.

Uurija-professoriks kandi
deerijalt nõutakse doktori
kraadi ja senist rahvusvaheli
sel tasemel teadustööd.

Lõuna-Eesti k irjan
dustraditsioonist
19. detsembril toimus Lõuna- 
Eesti keele- ja kultuuriuurin
gute keskuses seminar «Lõu
naeesti kirjandustraditsioon».

Ettekandeid pidasid õppe
jõud Mart Velsker, Arne Me
rilai, Anneli Saro, kirjanik 
Kauksi Ülle jt.

Stuudio Theatrum esi
tas Võrumaa juttudest ja 
lauludest lavakava «Pido 
pahandusõga».

49. Kreutzwaldi 
päevad
Eile lõppesid kirjandusmuu
seumis kahel päeval toimunud 
traditsioonilised Kreutzwaldi 
päevad.

Esimese päeva avaettekan
de pidas rektor Jaak Aavik
soo.

Prof Tiit Rosenberg kõneles 
sotsiaalsest, poliitilisest ja 
rahvuslikust aspektist Eestis 
1905. aastal ning Jaan Kap
linski 1905. aastast perepäri
muses, kirjandusmuuseumi 
direktor Janika Kronberg aga 
muuseumist 2005. aastal. Ka 
järgnevate ettekannete põhi
temaatika keskendus 1905. 
aastale.

Abim aterjalid  
Narva kolledžilt
15. detsembril lõpetati Narva 
kolledžis pidulikult Phare 
projekt «Eesti keele kui teise 
keele õpetamine koolieelsetes 
lasteasutustes».

Esitleti koolituse tulemuse
na valminud õppe-metoodilisi 
materjale. Need on «Eesti 
keele kui teise keele õpetami
ne koolieelses lasteasutuses: 
võõrkeeleõppe meetodid, 
mängud ja harjutused», «Lu
gude jutustamine keeleõppes» 
ning «Eesti keele õppimist 
toetav pildiseeriate sari».

Õlipastellid humani
taarraam atukogus
Humanitaarraamatukogus on
27. detsembrini avatud Silja 
Härmi õlipastellide näitus 
«Pööripäeva paiku».

See on autori kolmas näitus 
h u m a n i t a a r r a a m a t u k o g u s  
ja koostatud viimase aasta 
töödest.

Silja Härm on õppinud maa
limist Konrad Mäe Ateljees 
(Tartu Kunstiühingu Stuudio) 
Kaja Kärneri ja Heldur Viirese 
juhendamisel.

Stuudionäitustel on ta esi
nenud alates 1990. aastast. 
Grupinäitustel on Silja Härm 
esinenud ka Soomes ja Nor
ras.

Praegu töötab Silja Härm 
TÜ Raamatukogus usuteadus
te referendina.

Euroopa kolledži m agistrandid  p id a sid  stiilipeo. AGO PELISAAR
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Õ N N I T L E M E

Koidu Uustalu 80
29. detsembril täitub 80. elu
aasta saksa filoloogia õppetoo
li endisel kauaaegsel õppejõul 
dots Koidu Uustalul.

Koidu Uustalu lõpetas aja- 
loo-keeleteaduskonna 1961 
saksa filoloogia erialal. 1963 
asus Uustalu tööle saksa keele 
kateedris, alates 1980. aastast 
töötab dotsendina. Aeg-ajalt 
tuli tal täita ka kateedrijuha
taja kohustusi. Alates 1995. 
aastast on ta pensionil.

Aastate jooksul õpetas ta tu
levastele germanistidele prak
tilist saksa keelt ja saksa keele 
ajalugu. Oma töös oli ta täpne 
ja kohusetruu, tema loengud, 
seminarid ja praktilise keele 
tunnid olid kõrgel erialasel ja 
metoodilisel tasemel.

Koidu Uustalu teadustöö 
keskmes oli Eesti saksakeel
sete kohanimede uurimine. 
1972. a. kaitses ta kandi
daadiväitekirja Lõuna-Eesti 
saksakeelsete mõisanimede 
kohta. Talle anti filoloogia- 
kandidaadi kraad. Samuti 
tegeles ta baltisaksa keele 
uurimisega.

Ta suunas samadele radade
le ka oma üliõpilasi diplomi
tööde teemavalikul. Praktilise 
õppetöö vajadustest johtuvalt 
koostas Koidu Uustalu õppe
vahendeid, millest eelkõige 
tuleks nimetada kommen
teeritud tekstiväljaandeid

saksa keele ajaloo alalt: 
«Althochdeutsche Texte», 
«Mittelhochdeutsche Texte», 
Frühneuhochdeutsche Texte», 
«Übungen zur deutschen 
Sprachgeschichte».

Koidu Uustalu oli isiksusena 
sõbralik ja abivalmis kolleeg, 
kes iseloomult oli pigem taga
sihoidlik kui esiletükkiv, kuid 
kellel oli autoriteeti nii üliõpi
laste kui kaastöötajate hulgas. 
Kursusejuhendajana oli ta 
oma üliõpilaste eest emalikult 
hoolitsev.

Kolleegid ja endised üliõpi
lased tänavad Koidu Uustalut 
tehtud töö eest, õnnitlevad 
teda 80. sünnipäeva puhul 
ning soovivad tugevat tervist 
ning jätkuvalt vaimuerksust!

Saksa filoloogia õppetool

Õ N N I T L E M E
85

Paul-Johannes Alvre, eme- 
riitprofessor -  3. jaanuar

60

Toivo Leiger, professor -  23. 
detsember
Ellen Gvozdkova, laborant -
1. jaanuar

55

Vaike Pent, laojuhataja -  23. 
detsember
Ülle Narusson, raamatupida
ja -  26. detsember 
Jaan Aarik, erakorraline 
teadur -  1. jaanuar 
Boriss Malikov, spetsialist -
2. jaanuar

50

Viktor Peet, vanemteadur -  
1. jaanuar

45
Reet Tens, õppekorralduse 
spetsialist -  4. jaanuar

40

Marco Kirm, Fl teadusdirek
tor -  27. detsember 
Aili Tuhkanen, assistent -  
28. detsember

Alan Altraja, professor, 
kopsukliiniku juhataja -  31. 
detsember
Andres Tover, teadur -  28. 
detsember

35

Ave Hussar, assistent -  1. 
jaanuar
Ene Kõresaar, lektor, era
korraline vanemteadur -  5. 
jaanuar
Vitali Vassiljev, assistent -  5. 
jaanuar

30

Toomas Õunmaa, arvuti
klassi administraator -  26. 
detsember
Aliis Liin, jurist -  29. det
sember
Thomas-Andreas Põder,
erakorraline assistent -  3. 
jaanuar

25

Merje Muiste, tehnoloogia 
spetsialist -  24. detsember 
Olaf Räim, tehnik -  1. 
jaanuar
Erme Reino, infosüsteemide 
spetsialist -  4. jaanuar

Lumepuhast jõuluaega ja

särtsakat vana-aasta lõppu!

Uueks aastaks rohkesti tuumakust!

Täname kõiki kaasautoreid! 

Sisuka koostöö jätku!

UT toimetus

UNIVERSITAS Vastutav väljaandja Illari Lään 
Peatoimetaja Varje Sootak

TARTUENSIS
Toimetaja Aija Sakova 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa 
Küljendaja Ergi Prommik

Ülikooli 18-210, Tartu 50090
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Tel: 737 5680, 514 2300
Tellimise indeks 00892 E-post: ajaleht@ut.ee
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Faks: 737 5440
Trükk: o/ü Greif http://www.ut.ee/ajaleht

Õ N N I T L E M E

Prof Toivo Leiger 60
Kuigi Toivo Leiger on sündi
nud 23. detsembril 1945 
Haapsalus, on ta päritolult 
hiidlane -  mõnusa huumori
meele ja täpse ütlemisega.

F ü ü s i k a - m a t e m a a t i k a -  
kandidaadi kraadi kaitses 
ta Uurali Riiklikus Ülikoolis 
1979. Tartu Ülikoolis töötab 
ta alates 1973. aastast -  oma 
60. sünnipäeval võib Toivo 
Leiger tähistada ka toredat 
tööjuubelit -  65 semestrit 
Tartu Ülikoolis! 1992. aastast 
on ta matemaatilise analüüsi 
professor. Ta on juhendanud 
kaitsmiseni doktorandid Ma
ria Zeltseri ja Natalia Saealle 
ning mitu magistranti.

Toivo Leigeri sirge rüht ja 
hoogne samm ei lase aimata
gi, et tema teadustöö üks lem- 
mikmeetodeid on «libisevate 
küürude» meetod. See kuulus 
meetod, mis pärineb täpselt 
100 aasta vanusest Lebesgue’i 
artiklist, on tema teadus
uuringutes täiuslikkuseni 
välja arendatud. Ta on süste
maatiliselt ja väga üldisest 
kontekstist lähtuvalt uurinud 
vanu ja väärikaid teemasid 
nagu Mazur-Orliczi teoreemid 
ning lahtise kujutuse ja kin
nise graafiku teoreemid ning 
saanud hulgaliselt üldtunnus
tatud tugevaid tulemusi.

Leigeri teadusartikleid ise
loomustab sisukus, viimistle
tus ja väljapeetus -  nii nagu 
teda ennast ja tema tegusid. 
Ta töötab oma artiklite kal
lal kaua ja põhjalikult. Ning 
enamasti koos prof Johann 
Boosiga Hagenist. See harva
esinevalt viljakas ja teineteist 
suurepäraselt täiendav koos
töö kestab juba üle kahe

kümne aasta, olles justkui 
saatuse õiglane tunnustus 
Toivo Leigeri sõbralikule loo
musele.

Toivo Leigeri juhivõimeku- 
sest räägib tema valimine ma
temaatikateaduskonna dekaa
niks 1994. a ning veelgi enam 
tagasivalimine sellele ameti
kohale. Tema dekaaniks oleku 
ajal teisenes matemaatikatea
duskond matemaatika-infor- 
maatikateaduskonnaks, väljus 
Vanemuise rõsketest keldritest 
ning tõusis Liivi tänava mäe 
tippu, kus asub teaduskonna 
uus ja mugav maja.

Ameerika parimates üli
koolides on semester mate
maatilist analüüsi kohustuslik 
kõigile tudengitele. Loodame, 
et teadmistepõhise Eesti Tartu 
Ülikoolis saab see õige pea sa
muti olema.

Jõudu ja tervist matemaa
tilise analüüsi professorile 
Toivo Leigerile selleks välja
kutseks, viljakaid ideesid 
teadustööks ja palju õnne 
sünnipäevaks!

Kolleegide nimel Eve Oja

UT T E A T A B

2006. aasta Universitas Tartuensise esimene number ilmub 
reedel, 6. jaanuaril.

F O T O N Ä I T U S  « E E S T I  M A A S T I K U D »

Bioloogia-geograafiateaduskonna hoones Vanemuise 46 
(teisel korrusel dekanaadi koridoris) on avatud fotonäitus 
«Eesti maastikud».

K O N K U R S S  USA Ü L I K O O L I D E S S E

ISEP- programmi kaudu saab kandideerida 2006/2007. õ.a 
sügissemestriks (bakalaureuse tasemel) USA ülikoolidesse. 
Kandideerimistingimused ja nõutud dokumendid :

•omapoolne finantseering reisi, viisa ($100 + $100 
SEVIS tasu) ja tervisekindlustuse ($42 kuus) osas ning 
ühekordne programmi paigutustasu $315;

• kehtiv TOEFL inglise keele testi tulemus;
•CV;
•ingliskeelne põhjendatud avaldus (personal statement)-,
• ingliskeelne tõend õppetulemuste kohta;
•kandideerida ei saa arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja

proviisori eriala üliõpilased.

Dokumentide esitamise tähtaeg 16. jaanuar.

ISEP-programmis (International Student Exchange Program, 
peakontor Washington D.C-s) osaleb 245 kõrgharidust pakku
vat ning akrediteeritud ülikooli ja kolledžit (vt www.isep.org). 
Võib reastada kuni 10 omapoolset eelistust, millisesse kooli 
soovitakse minna. Lõpliku valiku teeb ISEP.

Info: Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses TÜ Raama
tukogus W. Struve 1-325, avatud E-N 13-16, tel 742 7243, 
merli.tamtik@ut.ee.

Eesti suurim prilli- ja kontaktläätsevalik

Ühekuulised kontaktläätsed alates 140 krooni/paar

E A G L E  « - V I S I O N
Elu on v a a ta m is t  vä ä rt

www.eagle-vision.ee

TARTU Soola 8 (Emajõe Ärikeskus), 
tel. 7371060 
E-R 9-18, L 9-16 
tartu@eagle-vision.ee

Infotehnoloogia 
TÜ Raamatukogus
M a rtin  H a llik
TÜ Raamatukogu direktor

Kaasaegne teadusraamatu- 
kogundus on üha tihedamalt 
seotud infotehnoloogiaga (IT).

Mõne nädala eest muutus 
võimalikuks e-raamatute 
laenutamine, käivad ette
valmistustööd innovatiivse 
ProPrint (Berliini Humboldti, 
Göttingeni, Tübingeni ja 
Grazi ülikoolide digiteeritud 
raamatukogud) võrguteenuse 
projektiga liitumiseks veeb
ruarist 2006. Järgmise poole 
aasta jooksul kavatseme 
osta eriti kvaliteetse värvi
lise pealtvalgustusskänneri 
raamatute digiteerimiseks. 
Lähikuudel soetame laenutus- 
aparaadi, mille abil saab iga 
lugeja ise avariiulilt raama
tuid välja laenutada.

Selleks, et nii raamatukogu

kui ülikooli IT-alane konku
rentsivõime veelgi kasvaks, 
annaks sünergeetilise efekti 
ülikooli IT ruumiline paikne
mine raamatukogus.

Kui ühildada raamatukogu 
tiheda kasutusgraafikuga 
konverentsikeskus ja IT vi- 
deokonverentsikeskus, suu
reneks mõlema efektiivsus 
oluliselt. Raamatukogu eelis- 
arendatav digiteerimine oleks 
toeks ülikooli kui terviku IT 
arengule. Ülikooli filmivara 
digiteerimise ja kasutusse 
andmise juures koostöö juba 
toimubki.

Raamatukogul on välja 
pakkuda ruumid, mis on üli
kooli IT pikaajaliseks edukaks 
arenguks igati sobilikud. 
Raamatukogu on ka suurim 
üliõpilaste kogunemispaik ja 
sobib vajadusel tudengitele IT 
toe pakkumiseks.

Rektori uusaasta- 
vastuvõtt Toomel
Rektori uusaastavastuvõtt 
ülikooli töötajatele toimub 
esmaspäeval, 2. jaanuaril 
kell 17 ülikooli ajaloo muu
seumi valges saalis.

Esinevad Uno Loop ja Ser
gei Pedersen (klahvpillid).

Teaduskondadel ning hal- 
dus- ja tugistruktuuri üksustel 
teatada osavõtjate arv teabe- 
talitusse hiljemalt neljapäe
vaks, 29. detsembriks tel 737 
5683 või e-posti aadressile 
leane.morits@ut.ee.

Tulekul kõrgkoolide 
töötajate spordivõistlused
T iin a  B e lja e v a
EASLi peasekretär

6. jaanuaril toimuvad Viljan
di spordihoones viiendat 
korda Eesti kõrgkoolide 
ja spordiklubide töötajate 
spordivõistlused.

Kavas on meeste korvpall 
kuni 50-aastastele, meeste 
korvpall 50-aastastele ja va
nematele (juhul, kui regist
reerub vähemalt 3 meeskon
da, vähema registreerumise

korral liidetakse vanusegru
pid), naiste korvpall, korvpal
li vabaviskevõistlus, meeste 
võrkpall, naiste võrkpall, 
male neljaliikmelistele võist
kondadele, neist vähemalt 
üks naismängija.

Pärast sportimist toimub 
autasustamine. Oma tulekust 
on teatanud juba ka Helsingi 
Ülikooli võrkpallimeeskond. 
Alade parimad võidavad 
rändkarikad.

Info: www.easl.ee.

TU R A A M A T U K O G U  L A H T I O L E K U A J A D

23. detsembril kl 9-12.
24. ja 25. detsembril on raamatukogu suletud (riigipüha). 
27.- 29. detsembrini on avatud kl 9-17.
30. detsembril on lahti kl 15-17 (koristuspäev).
31. detsembril ja 1. jaanuaril on raamatukogu suletud.

KAITSMISED
28. detsembril toimub magistri
tööde kaitsmine ajaloo osakon
nas Lossi 3-426: 
kl 14.15 Ingrid Sahk «Loodus 
pildis. Maastikumotiivid eesti 
kunstis 1890-1919» MA (kunsti
ajalugu) kraadi taotlemiseks. 
Juhendaja: Juta Keevallik, MA. 
Oponent: Ene Lamp, kunstitea
duste kandidaat; 
kl 15.45 Kaido Laurits «Saksa 
kultuuromavalitsus ja vähemus
rahvus Eesti Vabariigis 1918/ 
1925-1940» MA (ajalugu) kraadi 
taotlemiseks. Juhendaja: prof 
Tiit Rosenberg. Oponent: prof 
Peeter Järvelaid.

4. jaanuaril kl 14 Paabelis r 103 
kaitseb Hiie Saumaa germaani- 
romaani filoloogia osakonnas 
magistritööd «Metafiktsionaalne 
võttestik A.S. Byatti Frederica 
Potteri kvarteti enesereflek- 
siivses realismis». Juhendaja 
Ene-Reet Soovik, MA. Oponent 
Leena Kurvet-Käosaar, MA.

11. jaanuaril ki 14.15 kaitseb ma- 
tem aatika-inform aatikateadus- 
konnas J. Liivi 2-404 Tanel Kaart 
doktoritööd «The Reliability of 
Linear Mixed Models in Genetic 
Studies» PhD (matemaatiline 
statistika) kraadi saamiseks. Ju
hendaja: dots Tõnu Möls. Opo

nendid: prof Dietrich von Rosen 
(Rootsi Põllumajandusülikool) ja 
prof Anita Dobek (Poznani Põllu
majandusülikool, Poola).

KONTSERDID

TU AULAS
27. dets kl 19 ansambli Corelli 
Music jõulukontsert. Kaastegev 
Jüri Kuuskemaa.

VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS

26. dets kl 19 pühademuusikat 
džässirütmis. Esineb Pärnu Lin
naorkester, solistid Hanna Liina 
Võsa ja Anneliis Kits.

31. dets kl 12 Hennessy aastalõpu- 
kontsert. Esineb Tallinna Kammer
orkester, solist Sergei Dogadin 
(viiul, Peterburg), dirigent Anu Tali. 
Kavas Mendelssohni Viiulikontsert 
e-moll, Mozarti Sümfoonia nr 41 
C-duur «Jupiter».

31. dets kl 19 Vanemuise teatris 
ja Vanemuise kontserdimajas 
VANEMUISE AASTALÕPUBALL. 
Gala- ja showprogrammid Va
nemuise draama-, muusika- ja 
balletitrupilt.
Musitseerivad Vanemuise or
kester, dirigendid Peeter Saul, 
Lauri Sirp, Hendrik Vestmann jt. 
Õhtujuhid Alina Karmazina ja Ain 
Mäeots.
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