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Uksed avanesid edumeelsetele ettevõtjatele
4. oktoobril korraldati Tallinna
Tehnikaülikooli peamajas Tallinna
ettevõtluspäeval ettevõtmine “Teaduslaborilt ettevõtlusele”.
Korraldaja Marit Meri sõnul
oodati ettevõtluspäevale eelkõige
novaatorlikke ettevõtjaid, et tutvustada neile Tehnikaülikooli teaduslaborites sündivaid ideid.
Ettevõtjad olid küsijateks ja TTÜ
teadlased oma laboratooriumites pakkujateks-tutvustajateks. Ühelt
poolt otsiti vastust küsimusele, missuguseid teenuseid kaasaegne laborikeskkond suudab teenustena
välja pakkuda ja teisalt, missugused
on ettevõtte vajadused?
TTÜs külastati ehitusmaterjalide teadus- ja katselaborit, materjaliuuringute teaduslaborit, Puidumaja puidutöötlemise õppetooli laborit, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskust jm laboreid.

Sportlasena Ameerika
ülikoolis
2. oktoobril pidas TTÜs asuv Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus
infotunni “Sportlasena USA ülikoolis. Tippsport versus spordistipendium kui õpingute rahastamise võimalus”.
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse juhataja Eha Tederi sõnul pakub USA kõrgharidussüsteem ainsana maailmas nii suures mahus spordistipendiume. Seega saab koos hariduse omandamisega ka samaaegselt teha tippsporti.
Sellest, kuidas see tegelikkuses
välja kukub, olid kutsutud rääkima
USA ülikoolides õppinud Eesti
sportlased, teiste seas Tehnikaülikoolist Leho Kraav (korvpall; Kent
State University ja Southern Polytechnic State University), Märt Israel (kergejõustik; University of
Washington Seattle), Raigo Toompuu (kergejõustik; Western Kentucky University).

TTÜ Tehnoloogiakool
Uued kursused toimuvad järgmiselt:
• “Energiasääst – eesmärk või
tagajärg” 27.10 - 15.12.07;
• “Homsete teadlaste ja inseneride asendamatud abimehed”
(How to think and work like a professional scientist or engineer)
27.10.07 - 19.01.2008
• Üldine hüdroloogia ja veekaitse, e-kursus WebCT-s 17.11.2007 19.01.2008
• Tootearendus ja disain, intensiivkursus 1.11.2007 - 03.11.2007
Tallinna linnalaager toimub 29.31. oktoober ja Kuressaare linnalaager 30. oktoober - 1. november.
Tulemas on insenerigraafika
keskuse kursus “Sissejuhatus kujutavasse geomeetriasse” ja kursused robotitest.
Lähemalt vt http://tehnoloogiakool.ttu.ee/
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Inseneriharidus
uueneb – muljeid
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Tehnikaülikool –
edukaim spordiülikool Eestis
Vestlusest TTÜ Spordikeskuse
juhataja Heino Lillega

Tänavune kevad-suvine hooaeg
oli TTÜ spordile väga põnev ja edukas. Ülikool oli edukas rahvusvahelistel SELLi mängudel, samuti
töötajate ja teenistujate üle-eestilistel mängudel. Tehnikaülikooli rektori Peep Sürje fondi toega
sai ülikool saata Bangkoki suveuniversiaadile koguni 15 tudengit, sama palju kui teine suur
Eesti ülikool, kus ometi tegutseb
koguni kehakultuuriteaduskond.
Seekordne universiaad tõi
Eestisse kaks medalit, millest
väärtuslikem on kettaheitja Märt
Israeli võidetud pronks. Võistluste-järgsel kohtumisel meie
tudengisportlastega teatas TTÜ

rektor Peep Sürje, et annab Israelile tema konkurentsivõime
tagamiseks olümpiaeelsel ajal
oma fondist kümnetuhande kroonise kuustipendiumi ja on valmis
samaväärselt toetama ka teisi
meie tudengisportlasi, kes on
valmis olümpiamängude A-normi
täitma. Sellele on juba lähedal
odaviskaja Risto Mätas ja kuulitõukaja, äsja USAst tagasi jõudnud Raigo Toompuu. Risto oli universiaadil 6., Raigo edukas esinemine seal takerdus aga Eestisse ületuleku dokumentide vormistamise probleemidesse.
Teistest meie sportlastest unversiaadil väärib nimetamist kolmikhüppaja Jaanus Suvi, kellel jäi
küll võimetekohane tulemus saa-

vutamata aklimatiseerumisprobleemide tõttu. Oma parima andis ka meie kergejõustiku 4x100
meetri jooksu meeskond, kus
TTÜst osales Henri Sool, ehkki
medalikohani jõudmine takerdus
õnnetusse teatepulga vahetusse.
Perspektiivikad on ka meie laskurid, ehkki nende esinemise rikkus
ära lennutransport, kui meie sportlaste relvad läksid Bangkoki asemel Bombaysse. Siiski on Eesti parimate seas püstoliharjutuses tänagi Triin Kuusk naiste ja Stanislav
Perepeljatnik meeste hulgas. Püssiharutuses on samast klassist
Lauri Erm ja Margus Metshein.
Lauatennises oleme vaieldamatus tipus: Eesti esinumber
Järgneb lk4

Uudishimust sünnivad
teadlikud valikud
6. oktoobril alustas uut hooaega Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool, mille tegevus on
suunatud tehnikahuvilistele
kooliõpilastele, et avardada nende maailmapilti nii loodusteadustes kui ka tehnikas. Tehnoloogiakoolis toimuvad mitmed (nädalalõpu)kursused TTÜ tudengite, vilistlaste ja õppejõudude juhendamisel, nooremale astmele
korraldatakse koolivaheaegadel
linnalaagreid.
Esimese kursuse pealkiri on
“Loodusteadused” ja seda juhendab TTÜ tudengite seas
populaarne biotehnoloogia professor Raivo Vilu.
“Meie loodusteaduste kursus
alustab juba kuuendat korda
kolme aasta jooksul. Korraga
osaleb kursusel 15-20 kooliõpilast, kellest enamik leiab peale
gümnaasiumi tee meie ülikooli või
ka mõnda teise. Osalejatest on
tekkinud ka omalaadne fänniklubi, mille liikmed on käinud kõikidel kursustel alates esimesest,”
lisas Vilu.
Kursusel osalevad õpilased
alates 7. klassist, keda huvitab,

kuidas on ehitatud aatomid, molekulid, bioloogilised rakud ja organismid, Maa ning maailmaruum, kes soovivad endast koolitada inseneri, et mõista paremini universumi arengut ning luua
uusi aineid, uusi elusrakke, majandada oma planeeti ja edaspidi
võib-olla kogu maailma.
Professor Vilu sõnul peaks
loengute ja harjutuste käigus
süvenema arusaam, et füüsikas,

keemias, bioloogias ning maateaduses annab koolis õpetatav
tegelikult päris hea aluse selleks,
et mõista meid ümbritsevat
maailma, meie enda sees toimuvat, nii et võib arutada ja mõtelda, mida oleks loodus võinud ehk
teisiti teha ja mida võiks (peaks)
inimene tulevikus teisiti tegema
kui seni.
Ann Neudorf
TTÜ Avatud Ülikool

• Mobiilsus ruulib –
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Tulemas järjekordne
raamatukogunädal Lk 3
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Ausalt spordilemb Tehnikaülikool
Kui terve koolilaps keskkooli lõputunnistust ilma kehalise kasvatuse
hindeta naljalt kätte ei saa, siis ainus
kõrgkool, kus kehalisel kasvatusel
tunniplaanis koht leidub, tundub olevat Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ).
Nõnda kirjutas 10. oktoobri Eesti Päevalehes ajakirjanik Maris
Meiessaar. Ehkki keegi kommentaatoreist on sellele onlineis lisanud, et
“Tallinna Tehnikakõrgkoolis on
alates esimese kursuse teisest semestrist kehaline kohustuslik aine, mille
eest ettenähtud ka ainepunktid”, ei
muuda see olukorda, et ülikoolidest
vaid TTÜ väärtustab kehakultuuri ja
sporti lahutamatu osana tervikliku
noore inimese ja ühiskonnaliikme
kasvatamisest ja kujundamisest.
Ehkki EPLi autoril on lootusetult
sassi läinud TTÜ spordikeskuse ja
TTÜ Spordihoones tegutseva eraõigusliku ettevõtte pakutavad teenused ja hinnad, siiski on see kirjutis tunnistus selle kohta, et ülikoolisporti hinnatakse ka väljaspool
Tehnikaülikooli, ja sageli rohkemgi
kui mõne teise ülikooli nõukogus või
rektoraadis.
Tehnikaülikooli rektoraat on
alati olnud lahutamatu üliõpilasspordist ning ka käesolevas Mente et
Manu numbris avaldatud ülevaade
ülikoolispordi tänasest seisust kinnitab vägagi ilmekalt, kui kõrgelt
noorte inimeste terviklikku füüsilist
ja vaimset arengut selles alma materis väärtustatakse.
Rektor Peep Sürje otsus oma
fondist toetada olümpianormi täitnud sportlasi, näiteks Märt Israeli,
vääriks kahtlemata ka teiste rektorite kohest järgimist.
Tehnikaülikooli spordijuhi Heino
Lillega vesteldes jäi mul hinge küll
tunne, et meie ülikoolis osatakse
sporti väärtustada juba pea sama
hästi kui Ameerika Ühendriikides,
kus ülikoolisport pole mitte üksnes
lahutamatu osa kõrgtasemel õppeprotsessist, vaid ühtlasi selle riigi
tippspordi kasvulava ning koos sellega rahvusliku uhkuse allikas.
Mart Ummelas
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Külalised
Purdue University
infotund
10. oktoobril külastasid Tallinna
Tehnikaülikooli Purdue University
(USA) ehitusteaduskonna esindajad, et tutvustada oma ülikooli ning
sealseid õppimis- ja teadustöö võimalusi.
Purdue University on Indiana
osariigi suurim riiklik ülikool ja
tuntud oma kõrgetasemelise inseneriõppe poolest, mille erinevad programmid mahuvad Ühendriikide
vastavates pingeridades esikümnesse. Ülikooli rohkem kui 60 000
tudengit jagunevad viide linnakusse, välistudengeid õpib Purdue
Universitys 130 erinevast riigist.
Akadeemiliselt silmapaistvatele Eesti magistri- või doktoritudengitele pakub Purdue University ehitusteaduskond täisstipendiume, mis kujutavad endast vabastamist õppemaksust ning assistendistipendiume elamiskulude
katmiseks.

Töör
eis
Tööreis
Raamatukogu delegatsioon Riias
10.-11. oktoobril viibis Riia Tehnikaülikooli Raamatukogu 145. aastapäeva konverentsil “Academic
Libraries - from Classic till Hybrid”
TTÜ raamatukogu neljaliikmeline
delegatsioon. Raamatukogu direktor Jüri Järs esines ettekandega “
E-resources and e-services at TUT
Library”.
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IEEE Balti Koostöö
IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) Läänemerd
ümbritsevate sektsioonide esimene koostöökonverents oli 29.-30.
septembrini Riias. Selle eesmärk
oli arendada Balti piirkonna ajalooliselt tugevate sidemetega
seotud riikide IEEE sektsioonide
koostööd eri valdkondades.
IEEE (http://www.ieee.org)
on rohkem kui 350 tuhande liikmega rahvusvaheline professionaalide organisatsioon, mis on kaheldamatult juhtiv elektrotehnika ja
elektroonika vallas nii publikatsioonide, konverentside korraldamise kui ka tehnoloogia arendamisel.
IEEE struktuur on kahene:
vertikaalselt (eriala-) seltsid (societies, kokku 39) ning horisontaalselt (geograafiliselt) sektsioonid (sections). Nende lõikumisel moodustuvad chapters –
kohalikud erialakooslused. Tegevust toetab IEEE nii seltside kui
ka sektsioonide ning suuremate
piirkondlike ühenduste – regioonide (regions) – kaudu.
Meie kuulume 8. regiooni koosseisu (50. sektsioonina), mis haarab Euroopa, Lähis-Ida, Venemaa
ja Aafrika. See piirkond on tõusnud liikmeskonnalt suurimaks,
möödudes viimasel aastal 6. regioonist (Western USA).
Eesti sektsioon (http://
www.ieee.ee) moodustati juulis
2007 ning selle koosseisus on
praegu kolm chapter’it. IEEE on
aastaid toetanud Baltic Electronics Conference – ning loodetavasti on edaspidi võimalik toetatavate ringi suurendada.
Koostöökonverentsist võtsid
osa järgmised sektsioonid: Eesti,
Leedu, Poola, Taani, Island, Norra,
Rootsi ja Soome. Kutsututest jäid
erinevatel põhjustel tulemata Saksamaa ja Loode-Venemaa. Eesti
sektsiooni esindasid Vello Kukk
(Section Chair) ja Urmet Jänes
(Membership Development Officer). Konverentsi Riia kulud kata-

Töör
eis
Tööreis
Jakob Kübarsepp

Doktoriõpe ühiskonna
teenistusse
24. oktoobril algusega kell 10 toimub Tallinna Tehnikaülikooli aulas
konverents “Doktoriõpe ühiskonna
vajaduseks”, mis on järjekorras kolmas ESF projektiga “Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja
jätkusuutlikkuse tagamise süsteem” korraldatav doktoriõppe
arenguid käsitlev konverents.
Seekordne konverents keskendub teemades teadmistepõhise ühiskonna vajadusele tippspetsialistide
järele, doktorikoolide temaatikale
ja doktoriõppe ühiskonna vajadustega kohandamisele. Paneeldiskussioonil arutletakse doktoriõppe erinevate võimaluste ja vormide üle.
Konverentsile saab registreeruda 22. oktoobrini veebis, aadress
http://www.eformular.com/enev/
24.10.2007.html
Konverentsi avab TTÜ teadusprorektor prof Rein Vaikmäe,
tervituse toob Riigikogu esimees
akadeemik Ene Ergma.
1. osa “Teadmistepõhine majandus vajab tippspetsialiste ja
toetab doktoriõpet”
2. osa “Doktoriõppe arenguteed”
– juhatab TÜ prof Raul Eamets.
Paneeldiskussioon “Vormid ja võimalused doktoriõppes”, juhatab
TTÜ prof Ülo Kaevats.
Konverentsi ettekanded lindistatakse ja avaldatakse projekti
kogumike sarja III köitena.

1.–4. juulini 2007. a korraldasid
kaks rahvusvahelist organisatsiooni – Euroopa Insenerihariduse
ühing SEFI (Europeenne pour la
Formation des Ingenieurs, European Society for Engineering Education) ja Rahvusvaheline Inseneripedagoogika Ühing IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik, International Society
for Engineering Education) ühistegevuses SEFI+IGIP aastakonverentsi Miskolci Ülikoolis Ungaris.
Konverentsi nimetus oli “Joining
Forces in Engineering Education
Towards Excellence”.
Aastakonverentsi õnnestumisele aitasid kaasa 194 ettekannet 38st riigist üle maailma. Konverentsil (järjekorras 35. SEFI
konverents) osales üle kolmesaja inimese. Esinejate plenaarettekanded ja konverentsi paralleelsektsioonide nimetused andsid
ülevaate sellest, mis on fookuses
insenerihariduse valdkonnas.
Mõned näited plenaarettekannete teemadest:
• Insenerihariduse kõrge kvaliteet – Euroopa majanduse ja
tehnilise innovatsiooni eestvedaja.
• Insenerihariduse sotsiaalne
missioon.
• Ettevõtlikkuse ja innovat-

vad 8. regioon (USD 3000) ja
Norra Statskraft (USD 1114),
sõidukulud on sektsioonide kanda.
Koostöökonverentsi korraldamise motivatsioonid ja põhilised
arutlusteemad:
1. paljud liikmed on oma seltsi
poolt “katmata”, kuna puudub
vastav kohalik chapter; analüüs
näitas, et on 8 seltsi, mis pole
esindatud üheski sektsioonis (isegi Saksamaal mitte). Seetõttu
võiks moodustada ühiseid chaptereid või siis vähemalt teavitada
seltsi liikmeid naabersektsioonides toimuvatest üritustest; tööd
selles suunas on juba alanud,
2. IEEE üks edukamaid ettevõtmisi on Distinguished Lecturer
Program, milles maailma tippspetsialistid käivad seltside korraldusel loenguid pidamas, kusjuures kohalik chapter katab vaid
kohapealsed kulud. Kuna lektor külastab ühe tuuri käigus mitut sektsiooni, siis on otstarbekas need kooskõlastada Balti koostöö raames,
3. sektsioonid korraldavad mitmesuguseid seminare, mis võivad
huvi pakkuda ka naabritele. Needki ettevõtmised võiks kooskõlastada ja/või koos korraldada, nt nii
Soomes kui Rootsis toimuvad
Membership Development Meeting, ka Engineering Mathematics
Workshop jm,
4. IEEE jaoks on oluline tudengite aktiivsus, seda nii uute liikmete saamise kui ka tudengite professionaalse arengu seisukohast.
On palju programme ja võistlusi
(robotid, programmeerimine jpm),
tudengikongressid, mis aga baseeruvad kohalikel student branch’idel.
Paraku on Balti piirkonna tudengid suhteliselt passiivsed, mistõttu aktiivseid kooslusi on vähe ja
selle tulemusena saavad tudengid
IEEElt vähe. Samal ajal on väga häid
näiteid aktiivsetest branch’idest (nt
Aalborgi Ülikool). Konverentsil peeti
väga oluliseks student branch’ide
loomist ning nendevaheliste sidemete ja koostöö intensiivset aren-
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damist. Muuseas peeti vajalikuks
järgmistel koostöökonverentsidel
tudengite esindajate osalemist,
5. Balti koostöö jaoks on käivitatud
veebisait
(http://
www.ieee.se/baltic), mis saab ühise inforuumi kujundamise
aluseks,
6. üks võimalik ja ilmselt ka
efektiivne koostöövorm on ühised aktsioonid e-õppe valdkonnas, mis võimaldab nii õppejõudude kui tudengite oluliselt efektiivsemat tööd,
7. enamikus Balti sektsioonides on tööstuses töötavate liikmete
arv ~50% (erandina Norras
~70%). See on ilmselt liialt kaldu
akadeemia poole ning seetõttu tuleb
ka Balti piirkonnas tegutseda insenerkonna kaasamisega. IEEE-s on
isegi kaks vormi: sektsioonides
IROd (Industry Relations Officer,
Eestis Arno Kolk) ning uuena ISBIR
(IEEE Student Branches Industry
Relations Program), mis on mitmel
pool juba andnud häid tulemusi.
Konverentsil ei peatutud pikemalt tööturu infosüsteemi loomisel, mis on kõne all ka 8. regiooni
aktsioonina (USAs töötava süsteemi http://www.ieee.org/jobs
kohandamine Euroopas). Kuluaarides on siiski arutatud Balti koostöös alamsüsteemi loomist. Viimasele aitab kaasa piirkonna
ettevõtete väga tihedad sidemed
ning paljude ettevõtete esindatus pea kõigi naabrite juures.
Kõige rõõmustavam sündmus
Riias oli muidugi lätlaste kinnitus,
et neil on piisavalt liikmeid Läti
sektsiooni moodustamiseks ning
kinnitus, et juba 8. regiooni oktoobri-miitinguks on nad taotluse
esitanud. Sellega sulgub IEEE
ring ümber Läänemere.
Lõpuks: praeguse odava dollari
juures võib olla otstarbekas uuendada oma liikmelisust 2008. aastaks
või astuda liikmeks juba praegu
ning mitte oodata uut aastat.
Vello Kukk
IEEE Estonia Section Chair

Inseneriharidus
muudatuste teel
siooni integratsioon probleemorienteeritud õppes.
Paralleelsektsioonid peeti alljärgnevates valdkondades (mittetäielik loetelu):
• inseneriharidus globaliseeruvas maailmas,
• insenerihariduse osa ühiskonna jätkusuutlikus arengus,
• inseneriharidus e-maailmas,
• teadmistepõhine ühiskond ja
inseneriharidus – matemaatika ja
loodusteadused insenerihariduses,
• insenerihariduse tehnoloogilised, sotsiaalsed ja eetilised
aspektid – humanitaaria ja keeled
insenerihariduses,
• tööstuse ja kõrgkoolide
partnerlus hariduse tippkvaliteedi saavutamiseks,
• innovatsioon insenerihariduses,
• õppekavaarendus,
• tehnikaõpetajate koolitus,
• kvaliteet üliõpilaste praktilise tegevuse ja uurimistööga,
• töö projektidega (probleemorienteeritud ja projektipõhine õpe),
• doktoriõpe insenerihariduses
ja inseneride täiendkoolitus.
Raske oli teha valikut umbes
kahesaja ettekande ja enam kui
kümne paralleelsektsiooni vahel.
Siinkohal mõned konverentsil
enim käsitlemist leidnud märk-

sõnad ja tehnikahariduse arengusuunad.
Laiabaasiline ettevalmistus – laiem silmaring
Kitsast erialast spetsialiseerumist
peab tasakaalustama laiapõhjaline multidistsiplinaarne haridus matemaatikas, loodus- ja täppisteadustes, sotsiaal- ja humanitaarteadustes (sh emakeeles ja võõrkeeltes).
Toimetulekuvalmidus tööturul
Kõrgkoolilõpetanu paremaks hakkamasaamiseks tööturul tuleb
õpetamises ja õppimises erilist
tähelepanu pöörata:
• üldpädevusele, millise tasemega tööandjad kõige vähem rahul on, sh võõrkeelteoskus, kõrgharidusega inimesele kohane suuline
ja kirjalik väljendusoskus, esinemisoskus, koostöövalmidus (meeskonnatöö) teiste erialadelt/valdkondade spetsialistidega, projektide kirjutamise ja juhtimise oskus, jätkusuutlikule arengule (säästlikule arengule) tähelepanu pööramise võime,
ettevõtlikkus, juhtimisoskused jms,
• praktilistele inseneritöö oskustele, tagamaks õppurite minimaalsed praktilised (hands-on)
oskused ka kõrgharidusõppe esimesel, bakalaureuse tasemel
rääkimata magistritest.
Jätkub järgmises MMs

Rahvusvaheline tudenginädal
Rahvusvahelisel Tudenginädalal (International Students Week – ISW) 14.
– 20. oktoobrini külastavad TTÜ
mäeinstituuti Saksamaa, Belgia,
Suurbritannia ja Ungari tudengid.
ISW puhul on tegemist rahvusvahelisse organisatsiooni IFMMS
(International Federation of Mining, Metallurgy, Petroleum and Geology Students) kuuluvate ülikoolide tudengite üritusega.
ISW on mõeldud tudengitele,
kelle õpingud on seotud mäetööstusega. Külalistele näidatakse mäeinstituudi kivimilaborit ja tehakse
traditsiooniline pilt kopas. Mäeinstituudi tudengid korraldavad taolist üritust juba kolmandat korda.
Nädala jooksul tutvustatakse
välistudengitele oma maa kultuuri,
mäetööstust ning loomulikult tudengielu. Külastatakse ASi Silikaat, TTÜ mäeinstituuti, Asi Wihur, Kunda Nordic Tsementi, Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi,
Eesti Põlevkivi Narva karjääri ja
Tallinna vanalinna.

Noored insenerid võistlema!
13.-16. novembril peetakse esmakordselt Tallinna Tehnikaülikoolis
Noorte Inseneride Võistlus, mida
korraldab BEST-Estonia. Insenerivõistlus ehk Local Engineering
Competition (LEC) on üritus, kus
osalejad, kelleks on kohalikud
tudengid (tipikad nagu SINA), saavad proovile panna oma analüüsija koostöövõimeid ning muidugi ka
inseneriteadmisi. Lisaks kohalikele
tudengitele võtab üritusest osa kakskümmend tudengit üle kogu Euroopa. Võimalus oma teadmisi ja
oskusi testida koos teiste erinevate
tudengitega on kahes kategoorias –
Team Design ning Case Study,
mida viivad läbi Eesti mainekad firmad. Kui Sul tekkis huvi töötada
koos tudengitega üle Euroopa, silma jääda Eesti suurfirmadele, tutvuda erinevate kultuuridega, siis
külasta kindlasti meie veebilehte
www.BEST.ee/insener.
Oma soovist üritusel osaleda või
tekkinud küsimustest anna meile
kindlasti teada enne 25. oktoobrit
aadressil erik.abner@BEST.ee.

Õpe
Semester merel
Viis Eesti üliõpilast veedab semestri merel ümbermaailmareisil. Kevadsemester algab väljasõiduga
Hongkongist 2. jaanuaril 2008 ja
lõpeb Amsterdamis 19. aprillil.
Kandideerimistingimused ja
nõutavad dokumendid:
• online avaldus, vt: h t t p : / /
www.TheScholarShip.com
• hinneteleht ehk Transcript
• sisseastumisessee (250-500 sõna)
• TTÜ üliõpilastele soodustused
Avalduste esitamise tähtaeg on
31. oktoober.
Kõik kandideerijad TTÜst
peavad
esitama
koopiad
nimetatud dokumentidest ka
Põhja-Ameerika ülikoolide
teabekeskusesse TTÜs, Ehitajate tee 5, III-203.
Teabekeskus koordineerib intervjuude läbiviimist ja edasist dokumentide vormistamist. Need, kes
ei ole õppinud ingliskeelsetes programmides, peavad tegema TOEFL
testi (miinimum 550, või IBT 79).
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Juubilar

Andres Taklaja 60
Arnoldi ja Magda peres oli 14. oktoobril 1947 suursündmus – ilmavalgust
nägi poisslaps, kes andis valjuhäälselt
teada oma arvamusest seesinatse maailma kohta. Talle pandi nimeks Andres.
Suure sõja järgsed aastad, mis
kujundasid Andrese lapsepõlve, ei
olnud kerged. Sel ajal oli tema põhitegevuseks õppimine: Keila Keskkooli
lõpetamine 1966, lisaks Nõmme Lastemuusikakool 1963 trompeti erialal.
Tehnikahuvi viis Andrese Tallinna
Polütehnilise Instituuti (TPI) elektrotehnika-teaduskonna raadiotehnika eriala õhtusesse õppesse.
Täpselt 40 aastat tagasi algas
Andres Taklaja töösuhe tänase Tallinna Tehnikaülikooliga, kui ta 1967
asus tööle raadio-telestuudio õppemeistri-operaatorina. Järgnes töö
sektoriinsenerina (1969-71). TPI lõpudiplom ulatati talle 1972. Järgnes
aspirantuur ja töö inseneri ning
nooremteadurina. Tehnikateaduste
kandidaadi kraadi kaitses A. Taklaja 1986 suurlinnas Neeva kallastel,
v
v
Leningradi Bonts-Brujevitsi nimelises Sideinstituudis. Aastast 1990 on
Adres Taklaja TTÜ dotsent.
Eesti ühiskondliku arengu siirdeaegadel töötas ta EV Presidendi
Kantselei telekommunikatsioonikonsultandina (1992-1993). Mikrolainetehnika õppetooli loomine TTÜs
ja selle juhtimine alates aastast 1993
oli uue aja väljakutse ning nõudis
uusi insenerlikke lähenemisi teadusja arendustegevusele.
Tihedad sidemed USA kõrgtehnoloogia firmaga MITEQ Inc. andsid olulise kiirenduse arenguhüppele. Aastal 1998 valiti Andres Taklaja mikrolainetehnika professoriks ja sellel
ametikohal töötab ta tänaseni. Aastal
2000 lisandusid raadio- ja sidetehnika instituudi direktori kohustused.
Andres Taklaja uurimistöö valdkonnad puudutasid laserite ja optiliste vastuvõtjate müra, atmosfääri
mõjutusi laserkiirguse levimisele optiliste sidesüsteemide konstrueerimisel, mikrolainevõimendite ja -filtrite ning detsimeeterdiapasooni antennivõrede sünteesi, sidehäiringuid.
Praegu on teoksil militaarsete sideseadmete häirimismeetodite ja häirekindluse uurimine, aga ka mikrolaine aktiiv- ja passiivseadmete disaini
rakenduslikud uuringud. Teaduspublikatsioone on professor Taklajal üle
60 ja tema nimel on kaks autoritunnistust. Ta on raadioelektroonika-seadmeid valmistava TTÜ spin-off-firma
OÜ Rantelon omanik ja direktor.
Teadusorganisatoorsest ja administratiivsest tegevusest märkigem TTÜ
IT-teaduskonna nõukogu liikmeks,
Eesti Kongressi saadikuks, Keila linna
volikogu saadikuks (1989-96), Ringhäälingunõukogu liikmeks (1998-2000),
Eesti Elektroonikaühingu liikmeks
ja esimeheks (a-st 2005) olemist.
Eesti Vabariik on kõrgelt tunnustanud Andres Taklaja tööd. Talle on antud
Valgetähe medal (2001) ja Kaitseministeeriumi II klassi teeneterist (2006).
Kõik eelpooltoodud saavutused
põhinevad perekonna toetusel ja
mõistval suhtumisel, mida on jaganud abikaasa Anne ning lapsed Tea,
Karl, Martin, Teele ja Paul. Andres
on mitmekordne vanaisa.
Soovime juubilarile kordaminekuid
töös ja jätkuvat õnne isiklikus elus!
Kolleegide nimel Aimur Raja
Eesti Inseneride Liidu juhatuse liige

Olgem avatud raamatute
rahvas
On tavaks saanud, et igal aastal
20.-30. oktoobrini tähistavad
raamatukoguhoidjad üleriigilisi
raamatukogupäevi. Selle aasta
raamatukogupäevade juhtmõte
“Olgem avatud raamatute rahvas” pärineb president Lennart
Meri kõnest Eesti Raamatu Aasta avamisel aprillis 2001:
Miks on raamat nii vägev ja armas? Ma arvan sellepärast, et
raamatul on alati kaks loojat: kirjanik, kellest raamat sünnib, ja
lugeja, kes raamatu najal sünnitab
oma maailma, omad maastikud,
omad tegelased, kellele ta kingib
oma armastuse või keda ta endast
eemale tõrjub. Nii valmib raamat
lõplikult alles lugejas ja raamat on
ka tema kujutlusvõime vili. See
salapärane oskus kujutleda, uudishimu tunda, raamatule küsimusi
esitada ja vastuseid kuulda ehk
lühidalt - raamatuga kahekõnet pidada, ei tule iseenesest. Seda
tuleb õpetada ja õppida.
Meie raamatukogu tähistab
raamatukogupäevi mitme ettevõtmisega, sh võtame mõõtu kolleegidega teistest raamatukogudest

infootsingu võistlusel Internetist,
kohtume kirjanikega, täiendame
oma teadmisi erialaseminaridel jpm.
Ülikooliperele mõeldes soovime, et inimesed end arvutiekraani
tagant lahti kangutaksid, raamatukogusse tuleksid ja Internetis surfamisele vahelduseks ühe väärt
raamatu koju kaasa võtaksid. Ärgem unustagem, et tänu sundeksemplari seadusele on ka Tehnikaülikooli raamatukogus olemas
suurem osa Eestis välja antud
eestikeelsetest raamatutest.
Näitus “Avatud Eesti raamat”
19.-31. oktoobrini peahoone fuajees.
Esitlus 23. oktoobril kell 15.00.
Raamatukogupäevade ajal täidame ülikooli peahoone fuajee näitusekastid raamatutega sarjast
“Avatud Eesti raamat”. Avatud
Eesti Fondi ja Sorose toetusega ellu
kutsutud sarja eesmärgiks on tutvustada lugejale Lääne filosoofia
ja ühiskonnateaduste võtmetekste.
Näitust “Avatud Eesti raamat”
esitlema oleme kutsunud sarja eestvedaja, ajakirja “Vikerkaar” peatoimetaja Märt Väljataga. Oodatud on kõik lugemishuvilised!

Tasuta lugejakaardi nädal 22.
–27. oktoober
Meie raamatukogu kõigis teeninduspunktides teenindatakse
lugejaid üksnes elektroonilise lugejakaardi alusel. Lugejakaart on
aga vajalik ka e-raamatukogu kasutamisel, näit e-raamatute andmebaasi “Ellibs” jt sisenemisel.
Nädala jooksul, 22.-27. oktoobrini
pakume ülikoolipere liikmetele,
kes veel ei ole meie lugejad,
soodsat võimalust hankida endale tasuta lugejakaart. Lugejakaardi saamiseks on vaja raamatukogu infolauas täita registreerimiskaart, kaasa võtta isikuttõendav dokument ja foto (2 x 3 cm).
Kui esitate TTÜ töötõendi (kaelakaardi), ei ole fotot vaja.
Viivisevaba nädal 22.–27. oktoober
Oktoobrikuu eelviimasel nädalal
on kõigil lugejail (ka ülikoolivälistel) soodne võimalus tagastada
võlguolevaid trükiseid viiviseta
kõikidesse meie raamatukogu
teeninduspunktidesse.
Taimi Nurmiste
Raamatukogu infoosakond

Mobiilsuskümblus Baltikumi moodi:
miks ja kuidas õppida ülekantavaid oskusi?

Augusti lõpus korraldas Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia (ENTA)
Tallinnas Baltimaade doktorantidele nädalase rahvusvahelise koolituse eesmärgiga jagada teadmisi uurimistöö korraldamisest. Koolituse nimetus – BaltMob – viitab eeskätt aktuaalsele mobiilsuse teemale.
Koolitusnädalal keskenduti peamiselt nn ülekantavate oskuste
omandamisele ja nende harjutamisele, kuid sama tähtsaks saab lugeda ka osalejate omavahelist seltsimist ning kogemuste vahetamist.
Osa võtsid nii Baltimaade erineva tasandi kraadiõppurid kui ka
uurijakogemusega spetsialistid
Moldovast, Gruusiast, Poolast, Leedust ning Lätist. Lektorite ja esinejate hulgas olid oma ala asjatundjad Eestist, Leedust, Soomest,
Suurbritanniast,v Ameerika Ühendriikidest ning Sveitsist.
Nädala jooksul kuulati loenguid ja osalejad töötasid peamiselt töörühmades ehk peredes,
nagu nad neid ise nimetasid.
Loengute ja praktikumide vahelisi pause sisustati erinevate rahvuste traditsiooniliste tantsudemängudega, mis aitasid kaasa nii
osalejate vaimu värskena hoidmisele, informaalsele õhkkonnale
kui ka rahvuskultuuri eripäradega tutvumisele.
Ülekantavatest oskustest Euroopas ja Baltimaades
Euroopa doktorantide ja noor-

teadlaste nõukogu (EuroDoc) andmetel suurendavad doktorandi
edukust tööturul erialaste ja akadeemiliste oskuste kõrval just
ülekantavad ning sotsiaalsed oskused. Eri riikides käsitletakse
ülekantavatena erinevaid oskusi,
kuid ühiste nimetajatena saab
välja tuua inimestega suhtlemisega seotud oskusi, kontseptsioonide mõistmise oskust, isiklikke oskusi ja oskusi, mis on seotud ettevõtluse ning ühiskonnaga tervikuna. Tänapäeva tööandjad teadus-, ja ametiasutustes ning ettevõtetes ootavad töötajalt teenindusvalmimat suhtumist ehk

paindlikkust, initsiatiivikust ja
suutlikkust tegeleda mitme asjaga korraga.
Äripäeva andmetel (Töötajate
teaduskraade hinnatakse harva,
ÄP 24.07.2006) leidub Eesti ettevõteteski töötajaid, kes õpivad
doktorantuuris. Enamik teeb seda
oma teaduslikust uudishimust. Kui
aga uurimisteema kattub tööandja valdkonnaga, on tööandja valmis kaaluma töötajale uute lisakohustuste andmist ning seeläbi
ka palganumbri suurendamist.
Seega, pelgalt doktorikraadi ei saa
tööturul võlusõnana kasutada.
Kevadel läbiviidud ENTA küsitluse ja esseekonkursi põhjal
selgus, et Baltimaade doktorandid peavad olulisteks professionaalsust ja klassikalisi juhtimisoskusi – eesmärkide seadmist, strateegilist mõtlemist, probleemi lahendamist, otsuste tegemist.
Peamiste probleemidena nähti
vähest suutlikkust ühendada eesmärke (teadus)töörühmades ja
seeläbi tõsta töörühma tootlikkust. Baltimaade noored teadlased leiavad, et nende töökeskkonda iseloomustab tugev individuaalsus ja vähesisukas koostöö.
Jätkub järgmises MM numbris
Ursula Toomri
Eesti Noorte Teadlaste
Akadeemia liige

3

Tudengielu
Tartu sügispäevad
15.–21. oktoobrini on Tartus tudengite sügispäevad 2007. Suuremat
tähelepanu pööratakse sel korral
minevikule. Traditsioonilistest üritustest on Sügispäevade kavas kindlasti Mälukas, Tudengibänd ja Tudengifilm. Viimane on võtnud pidulikuma kuue ning kolinud Athena
keskusesse, kus sügispäevade ajal on
ka tudengite tegemisi kajastav fotonäitus “Pilguheit üliõpilaselule”.
Et tegu on tõesti nii spordi-,
meelelahutus- kui ka kultuurifestivaliga, annab tõestust meie mitmekülgne kava. Avakontserdil TÜ
aulas esines tartlaste südamed võitnud kollektiiv Jäääär. Kunsti, muusikat, tantsu ja Toomemäe salapära
võis “katsuda” kunstide ööl, mil
v
TAMi bursilauliku laulude, Elleri
muusikute, H stuudio tantsijate ning
Värske Rõhu suleseppade abil otsiti
uttu kadunud siilikest.
Meelelahutuslikuma poole võtab
enda kanda lõpusimman, millele tõelise meeleolu annab peoplatsiks valitud Lodjakoda. Tantsulise poole eest
hoolitseb ansambel Sleepwalkers ja
silmailu pakub Emajõeäärne tulesõu.
Närvikõdi võib otsida Raekoja
platsilt, kus sel aastal saavad kokku
tudengite seiklusrada ja hirmufaktor
ning sünnib hulljulgetele uus üritus
enneolematute ülesannetega ehk
Ekstreemfaktor.
Täiesti uue üritusena on kavas
loengusari „Akadeemiline pikapäevarühm“. Kolmel festivalipäeval saab
oma teadmisi täiendada tehnika, loomade ja filminduse alal.
Neljapäeva õhtu kuulub tervenisti
filmihuvilistele – filmist kui visuaalsest
keelest räägib Mikk “Kinobuss“ Rand.
Festival Tartu sügispäevad on
Tartu tudengipäevade kultuuri- ja
meelelahutusfestivali sügisene üritustenädal, mille eesmärk on olla
tudengivaimu kandjaks ja pakkuda
ka linnaelanikele võimalus tudengivaimsusest osa saada.
Sügispäevade ametlik veebilehekülg on www.studentdays.ee

Spor
Sportt
Aktiivseid sporditudengeid
koolitati Jänedal
Oktoobri teisel nädalavahetusel korraldas Eesti Akadeemiline Spordiliit
(EASL) Jänedal kolmepäevase tudengite spordikoolituse. Spordiseminarile andsid rahvusvahelist hõngu
Rootsi Üliõpilasspordiliidu esindajad, kes tutvustasid oma riigi tudengite tegemisi ja uusi projekte ning viisid läbi ka huvitavaid praktilisi tunde nagu powerjoga ja võimlemine.
Seminaril oli üle 30 osaleja üheksast
erinevast kõrgkoolist. Käsitletud teemade ring oli lai: spordi juhtimisest
riigi tasemelt ürituse korraldamise
tasemeni ning meediaga suhtlemiseni. Tuntuimatest külalistest olid kohal
Eesti Olümpiakomitee peasekretär
Toomas Tõnise, ajakirja “Sporditäht”
peatoimetaja Tiit Lääne, tuntud
tudengi- ja spordiürituste organiseerija Kunnar Karu ning EASLi president Ants Veetõusme. Lisaks teoreetilistele teemadele tehti kõvasti sporti,
peeti ajurünnak, kuidas kõrgkoolides
sporditegemist paremini korraldada.
Tiina Beljaeva
EASL

Tallinna Tehnikaülikooli ajaleht
Mente et Manu
Ilmub aastast 1949
19086 Tallinn, Ehitajate tee 5 (I-214)
Tel 620 3615, faks 620 3591
E-mail: ajaleht@ttu.ee
http://www.ttu.ee/ajaleht

Vastutav väljaandja Tiit Sinissaar
Tegevtoimetaja Mart Ummelas
Infotoimetaja Kersti Vähi
Keeletoimetaja Helgi Arumaa
Makett ja küljendus Liivi Pettai
Fotod TTÜ
Trükikoda SpinPress
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HEA TUDENG!
Kui tunned, et ettevõtlus võiks Sulle pakkuda uut põnevat
väljakutset ja Sa oled mõelnud oma ettevõtte asutamisele,
tule äriplaneerimise kursusele. Saad uusi teadmisi ja oskusi iseenda kompetentsuse analüüsimises, äriidee arendamises, ärivõimaluste hindamises, turunduses, meeskonnatöös ja mitmetes teistes ettevõtjale vajalikes valdkondades.
Kursuse lõpuks saad valmis äriplaani oma äriidee rakendamiseks. Püüame abiks olla leidmaks kontakte ja toetusvõimalusi ettevõtte käivitamiseks.
Kursus on argipäeva õhtuti ja laupäeviti 1. novembrist kuni
8. detsembrini. Täpsemat infot kursuse kohta saad aadressilt: http://majandus.ttu.ee/?id=13745
Üliõpilastele tasuta!
Oma soovist kursusel osaleda palun teata aadressil
kairit.kobin@tv.ttu.ee või telefonil 6203945.

Spor
Sportt
Algus lk1

meeste seas on Aleksandr Smirnov, kes mängib praegu ka Saksa tippliigas, ning Marina Morozova, kes jagab Eesti 1.-2. kohta, lisaks veel Tarmo Valdre.
v
Olümpiasansse on meie sportlastel veelgi, näiteks purjetaja Merili
Randmaa, kes mehaanikateaduskonna magistrina läheb püüdma
olümpiapääset 2008. a jaanuaris
Austraalias toimuval regatil.
Eesti ujumiskoondise esinumbrite sekka kuuluvad TTÜst ka Ken
Tomson, Andres Olvik ja Vitali
Jurov, kelle esinemine universiaadil oli küll üsna rahuldav, ehkki väga kõvas konkurentsis ei
andnud see veel oodatud tipptulemust. Küllap üheks peapõhjuseks, miks me ujumises pole
kõrgtasemele jõudnud, on see, et
hoolimata korduvatest ehituskavadest, puudub ülikoolil oma ujula. Selle rajamine on seni läinud
üliagarate “rohelistest” boikottijate nahka, kelle meelest Rahumäe küljealune kõle ja tuuline
tühermaa on ühiskonnale kasulikum kui üks asjalik tuhandete
noorte tervist kosutav ja vaba
aega sisustav spordikeskus.
Meeskonna-alad – ülikoolile
omaseimad
Ülikoolispordi seisukohalt on ilmselt ühed kõige loomulikumad ja
omasemad spordialad need, mis
seotud meeskonna-aladega. Saalihokis on TTÜ Eesti meister ja
pääses osalema juba Euroopa
tasemel. Korvpallis oleme ainsa
ülikoolina esindatud oma poistega kõigis meeste ja noorte sarjades ning ühtlasi oleme esimene
ja ainus tõepoolest üksnes oma
tudengeil põhinev meistriliigaklubi,
kes sel hooajal pürib Aivar Kuusmaa juhtimisel ka kaheksa parima
sekka. Üliõpilaskorvpallis oleme
juba praegu vaieldamatud liidrid.

Kui korvpall on ainuomane
just kõrgkoolispordile ja Eesti-sugune riik vajaks tegelikult omaette korvpalli üliõpilasliigat, siis
suudab TTÜ ilma teha ka võrkpallis. Treener Harri Rummi eestvedamisel oleme lülitunud edukalt esiliigasse, meeskond täieneb sealjuures pidevalt tublide
saarlastest noormeestega, nii et
eesmärk on seatud nelja esimese
hulka pääseda.
Sport on osa TTÜ õppetööst
Ehkki TTÜ spordikeskuses on
vaid kuus õppejõudu, deklareerib
sporti õppekavana ligi 20%
ülikooli tudengeist (sel õppeaastal
koguni 1800). Spordikeskus tuleb spordilembestele vastu sellega, et kui kolm ainepunkti kätte
on juba saadud, võib spordiharrastamist jätkata pelgalt 400kroonise semestripääsmega.
Spordikeskust rõõmustab ka
meil õppivate välistudengite väga
agar osalemine spordielus, aga ka
õppejõudude ja teenistujate kehaline aktiivsus, on ju TTÜ edukaim teiste ülikoolide seas selleski. Jääb vaid loota meie spordibaaside olukorra peatset paranemist. Ujula ehitamise kurbloolisest seisust oli juba juttu, aga
nüüd on lubanud Tallinna linn
oma toe anda staadioni renoveerimisse. Ühtlasi muutub meie staadion sellega kogu Mustamäe rahva tervisekeskuseks.
10. novembril ootab Begia
Ghentis ees ENASi peaassamblee, millel osaleb ka TTÜ Spordikeskuse esindajana Heino Lill.
Tehnikaülikool on selle ühenduse
kaudu osaline üle-euroopalises
akadeemilise spordi võrgustikus,
mis koondab 24 maa ülikoole.
ENAS püüab tudengite kehakultuuri- ja spordiharrastuse edendamisega säilitada üha rohkem
Vana Mandri noori õppimas oma
maailmajao ülikoolides.
Refereeris
Mart Ummelas

