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Kroonika

Uus audoktor
Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu valis
audoktoriks Kanada Queensi Ülikooli
Alfred Baderi nimelise orgaanilise keemia õppetooli juhataja professor Victor
Snieckuse.
Snieckus valiti audoktoriks teenete eest
Eesti teaduse ja teadlaste tutvustamisel
maailmas, panuse eest TTÜ doktorantide juhendamisel, õpetamisel ja praktika
korraldamisel Kingstonis ning mitmekülgse rahvusvahelise koostöö arendamisel.
TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna keemiainstituudil on head teadussidemed Kanadas Kingstonis asuva
Queensi Ülikooli orgaanilise keemia
õppetooliga, mida juhib professor
Victor Snieckus. Koos organiseeriti
2006. aastal orgaanilise sünteesi rahvusvaheline konverents BOS 2006 Tallinnas. Samuti on TTÜ doktorantidel
võimalik praktiseerida Kingstonis ning
Snieckus on lugenud TTÜ doktorantidele kahte erikursust.
Kontaktide loomisele on suuresti kaasa aidanud Victor Snieckuse Eesti päritolu: tema ema oli eestlane ja ta
räägib vabalt eesti keelt.
Tema teaduslikud huvid on seotud orgaanilise sünteesi uute meetodite
loomise ja arendamisega. Ta on tegev
paljude teadusajakirjade toimetustes.
Professor Victor Snieckus on Ameerika Keemia Seltsi liige, osaleb mitme
rahvusvahelise auhinna komitees ning
on suurte keemia- ja farmaatsiaettevõtete konsultandiks.
Krõõt Nõges
TTÜ turundus- ja kommunikatsiooniosakond

Ilmub üle nädala

Ratastoolis rahvusvahelisel
missivõistlusel Eestit esindamas
Oli üks tavaline jaanuarihommik, olin
just ärganud ning oma arvuti taha
asunud, kui leidsin postkastist teate, et mind oodatakse osa võtma
esimesest maailma missivõistlusest
puuetega inimestele Türgis, pealinnas Ankaras 3.-7. märtsil. Otsustasin kohe kandideerida, sest tahtsin
ennast proovile panna ja mul oli suur
huvi teada saada, kuidas selline väga
ebatavaline üritus võiks välja näha.
Kandideerimissoov tuli saata Eesti
Puuetega Inimeste Kojale, kuid kuna tähtajani oli väga vähe aega, siis
kirjutasin kohe ka Türki. Paari päeva
pärast paluti sealt saata enda fotosid ning nädala pärast tuli ka teade,
et mind ongi valitud missivõistlusele
Eestit esindama.
Kohe algasid ettevalmistused,
milleks oli aega vaid veidi rohkem
kui üks kuu. Kõik kohapealsed kulud katsid korraldajad, kaasa oli võimalik võtta abistaja (minul oli kaasas
ema), kuid reisiraha tuli endal leida.
See tegi küll algul murelikuks, kuid
leidsin rahalist toetust Jõelähtme
vallalt ning Tallinna Tehnikaülikoolilt,
kus ma õpin.
Kaasa oli vaja võtta rahvariided
ning siin tuli appi ELSi juhataja Külli
Reinup, kes leidis oma suure tutvuskonna hulgast muusikaõpetaja Malle, kes tõi sobivad riided ning õpetas ka eesti rahvalaulu, puhuks kui
tuleb talendivoorus esineda. Kahjuks
ei olnud Türgis võimalust oma oskusi näidata, kuna ühelgi teisel osalejal
ei olnud midagi võrdväärset ette valmistatud ning mina oleksin sel moel
laval ebavõrdselt rohkem tähelepanu
saanud kui teised neiud.
Ankara ootab mind!
Alustasin reisi võistlusnädalale eelneval reedel ehk mõned päevad enne
võistluse algust. Lend kulges väga

meeldivalt. Olin pileteid tellides andnud teada, et olen ratastoolis ning
mind aidati nii Riias kui ka Türgi lennujaamades. Turkish Airlinesi teenindus oli väga meeldiv, söök nagu restoranis – oli võimalik valida erinevate
menüüde vahel. Istanbulis tuli ümber
istuda teisele lennukile, mind abistasid lennujaama töötajad. Ma olin üllatunud kuidas täiesti võõrad inimesed
pakkusid abi, näiteks üks noormees
ootas koos minuga, kuni tulid järgmised lennujaamatöötajad, et mind
Ankarasse lendavale lennukile aidata. Noormees ei lahkunud, enne kui
oli veendunud, et ma jõuan oma lennukile.
Esimene tutvumine
Ankaras olid vastas korraldajad ning
viisid meid viie tärni hotelli otse linna südames. Kõik oli väga vahva!
Kui tavalistel missivõistlustel peavad
osalejad dieeti, siis meie saime kolm
korda päevas kolmekäigulise toitlustuse.
Ruumid olid väga ilusad ja teenindus super! Kõik probleemid lahendati kiiresti. Näiteks toas takistas
vannitoa kasutamist sissepoole avanev uks. Piisas korra selle mure kurtmisest, kui kohal oligi ilus poiss, kes
ukse lihtsalt eest ära tõstis.
Hotellis saime tuttavaks ürituse organisaatori ja sponsori, Istanbul
Productions firma omaniku Arifiga,
kes on varem korraldanud ka Miss
Türgi ja Miss Turism Türgi konkursse ning jalgpallivõistlusi. Arif ei rääkinud kahjuks inglise keelt, tema juttu tõlkis ürituse koordinaator. Vahel
polnud tõlkimist isegi vaja, sest Arif
oli väga elav ja sõbralik inimene, kellest oli võimalik ka ilma sõnade täpset tähendust teadmata aru saada.
Mulle väga meeldis, et see mees ei
piirdunud lihtsalt üritusele raha and-
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misega, vaid oli iga päev meiega ja
abistas, kui oli vaja, tõstis autosse ja
enne finaali aitas isegi mul pead pesta! Ta vestles igal õhtul hotelli kamina ees kõigi neidudega ning tegi kõik,
et me tunneksime end hästi ja mugavalt, probleemide tekkimisel asus ta
kohe neid lahendama.
Võistlejad
Kutsed missivõistlustel osalemiseks
saadeti üle maailma ligi 300 riigi ja
piirkonna puuetega inimeste katusorganisatsioonidele, kuid kohale tulid
vaid 10 riigi esindajad. Minu saabumisõhtul oli kohal juba Hollandi tüdruk Rose koos abistajast sõbrannaga. Veetsime õhtu koos vesteldes ja
naljatledes.
Järgmisel päeval tuli Tšehhi Miss,
kes oli küll juba 38aastane (osalemise vanusepiirang oli 35), kuid korraldaja Arif lubas temalgi osaleda. Ta
oli ratastoolis ning abistamas oli abikaasa. Tšehhitar ei rääkinud inglise
keelt, kuid slovakist abikaasa oskas
veidi vene keelt, nii et mina tõlkisin
neile toimuvat. Vahel kujunes tõlkimiskett väga pikaks: Arifi türgi keelest koordinaatorilt inglise keelde,
minult vene keelde ning lõpuks tšehhitari abikaasalt tšehhi keelde.
Järg lk. 3

Intervjuu EV teaduspreemia laureaadi Malle Krunksiga

TTÜ saab ainsana doktorikohti juurde
Postimees online teatel kavatseb Haridusministeerium anda Tallinna Tehnikaülikoolile ainsa kõrgkoolina juurde
doktoriõppe kohti, vastutasuks tulemuste olulise paranemise eest.
“Riikliku koolitustellimuse komisjonis lepiti kokku doktoriõppe õppekohtade arvu suurendamine mõne
õppekoha võrra Tallinna Tehnikaülikoolis, tunnustamaks ülikooli doktoriõppe lõpetajate arvu olulise tõusu eest
eelmisel õppeaastal,” ütles ministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Jaan
Kõrgesaar Postimehele.
Kui 2007. aastal lõpetas Tehnikaülikooli doktoriõppe 28, siis mullu
44 inimest, mis tähendab 57 % kasvu.
TTÜle eraldatakse riikliku koolitustellimuse komisjoni ettepanekul 3 täiendavat õppekohta, mis teeb koguarvuks
62 õppekohta.
Haridusministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja asetäitja Annika
Tina sõnul väärib TTÜ tunnustust, kuna doktoriõppe lõpetajate arv on peaaegu sama suur kui 4 aastat tagasi esitatud taotlus (47). Ülejäänud ülikoolides
jäi doktoriõppe lõpetajate arv kas samaks või langes veidi.
Riigieelarvest makstakse edaspidi
doktorandidele 10 kuu asemel 12 kuud
6000 kroonist toetust ning samuti ei
kärbitud 2009. aasta eelarves doktoriõppe baasmaksmust. Lõplik riikliku
koolitustellimuse õppekohtade arv õppevaldkondade lõikes selgub Jaan Kõrgesaare sõnul hiljemalt maikuus pärast
läbirääkimisi ülikoolidega.

Loe...

Malle Krunks kolleegidega

Algus MM nr 5
Missugused reaalsed võimalused
oleks päikese-elemente kasutada ka Eestis, kui nende efektiivsus
veelgi kasvaks ja nende tootmine
muutuks senisest odavamaks? Või
pole see meie kliimas laiemas mahus reaalne?
Neid võimalusi hakati uurima
alles üsna hiljuti. Päikesepatareide kasutamise võimaluste kohta
Eestis peaks selguma nii mõndagi EL 6. raamprogrammi projekti PERFORMANCE raames. Nimelt
on TTÜ 5. korpuse katusel üles

seatud päikesepaneelide testimise jaam. Projekti üheks ülesandeks
ongi välja selgitada, kuidas erinevad päikesepaneelid töötavad erinevates kohtades Euroopas. Projekti põhitäitja Andri Jagomägi
arvamuse kohaselt ei erine Eesti olukord väga palju Põhja-Prantsusmaast või Põhja-Saksamaast,
kus samuti on pea poole vähem
päikesevalgust kui Lõuna-Hispaanias. Mida vähem on päikesevalgust, seda kõrgem tuleb toodetava
elektrienergia hind. Eestis on ilm-

selt kõige suuremaks takistavaks
teguriks päikesekiirguse ebaühtlane jaotus suvel ja talvel. Pimedatel
talvekuudel novembrist jaanuarini
pole praegusel ajal toodetavatest
päikesepatareidest suurt abi loota.
Seevastu vähemalt poole-aastane
periood alates märtsikuust peaks
olema täiesti sobiv päikesest elektri tootmiseks. Ei saa aga ära unustada, et päikesepatareide väljatöötlused arenevad pidevalt ja kiiresti.
Juba on alustatud uurimistööd selliste päikesepatareide väljatöötamiseks, mis on võimelised tootma
elektrit ka väga nõrgast ja hajunud
valgusest.
Minu isiklik arvamus on, et fossiilkütuste põletamise etapp elektri tootmiseks on teel möödanikku,
päikeseenergeetikal on tulevikku ka Eesti-sugusel põhjamaal.
Nii päikese- kui ka tuuleenergeetika hakkavad täiendama peamist
elektrienergia tootmise viisi, ükskõik milline see ka tuleviku-Eestis
ei ole, sh tuumaenergeetikat.
Kuidas peaks Eestis muutuma
suhtumine teadusesse ja teadlastesse, et võiksime hakata reaalselt
kõnelema teadusmahukast tootmisest ja teaduse olulisemast panusest meie ühiskonna heaolu tagamisse?
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TTÜ valis uueks audoktoriks Victor Snieckuse Lk 1
Tehnikaülikool saab ainsana doktorikohti juurde, väidab Postimees Lk 1
Infotehnoloogia üliõpilane
Alina Poklad osales edukalt esimesel rahvusvahelisel puudega inimeste missivõistlusel Türgis Lk 1, 3
Riigi teaduspreemia laureaat Malle Krunks räägib
päikeseenergetika perspektiividest Lk 1, 2
Elukestva õppe võimalused
on avarad, tõdeb RSO juhataja Madli Krispin Lk 2
Kutsume
konverentsile
kampaania “Ühikad korda!”
tulemustest Lk 3
Klubi Fusioon kutsub tegema teretutvust bridžiga Lk
3
Laupäeval TTÜ aulas taas
võistlemas Baltimaade sumorobotid Lk 4
Tudengite Suvemängud lähenemas Lk 4

Avaveerg
Ülikooli ja Eestit võib esindada ka ratastoolis
ITtudengi Alina Pokladi selles lehenumbris avaldatud kirjutis sellest, kuidas ta osales esimestel rahvusvahelistel
puuetega inimeste missivõistlustel Türgis on ühtaegu liigutav ja õpetlik. See annab tunnistust, et tänapäeval pole mingi probleem ülikoolis edukalt õppida ka
suhteliselt raske puudega inimestel nagu
tema. Ent ta ei ole piirdunud vaid tubli õppimisega, vaid tal on jätkunud tahet
ja tublidust esitleda end ka noore ja kauni naisena. Ja mitte üksnes esitleda ennast, vaid esindada nii Tehnikaülikooli
kui Eestit vastutusrikkal rahvusvahelisel võistlusel.
Tema elurõõm ja pealehakkamine
võiksid olla suurepäraseks eeskujuks
neile parima tervise juures olevaile
noortele inimestele, kes ei saa hakkama
oma õpingutega, raiskavad tühja-tähja
peale oma vaba aja ega kasuta ära seda ainukordset šanssi, mille tagab neile
noorus, hea tervis ja pakatav elujõud.
Meie lehe teisel küljel annab rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja Madli Krispin üsna põhjaliku ülevaate kõikvõimalikest elukestva õppe
vormidest ja muudest rahvusvahelistest aktiviteetidest, millega on võimalik
osakonna vahendusel ühineda. Sealhulgas on ka nimetatud naisettevõtjate rahvusvaheline programm FEPIC,
keelearendusprojektid jpm, mis aitavad ka pärast ülikooliõpingute lõppu
püsida aja nõuete ja arenguga kaasas,
aga ühtlasi olla valmis ületama tänase
majandussurutisega kaasnevat skepsist
ja tusatuju, leidma uusi väljakutseid ja
rakendusi, kujundama endale turvalisemat tulevikku.
Kevad astub kiirete sammudega edasi, nüüd pole aega norutamiseks, vaid tuleb otsida oma võimaluste akent, mitte kaotada optimismi ega
loobuda oma ambitsioonidest. Täpselt nii nagu Alina, kes küll ei võitnud
seekordset missivõistlust, aga kindlasti
saavutas väikese võidu iseenda ja ühiskonnas valitsevate eelarvamuste üle.
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Õpe

Akadeemiline bankett Tondi
õppehoones
Seoses International University Audentese liitumisega Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna struktuuri
mitmekordistus TTÜs õppivate soome
rahvusest üliõpilaste arv. Tallinna kõrgkoolides õppivate soomlaste hulk on
kasvanud nii suureks, et nad on pidanud
vajalikuks koonduda akadeemilisse organisatsiooni TSOJ. Nimetatud organisatsiooni algatusel ja TTÜ majandusteaduskonna üliõpilasnõukogu ning IUA
üliõpilasesinduse aktiivsel kaasaaitamisel sai 12. märtsil teoks akadeemiline
bankett Tondi tänava õppehoones, kus
IUA käesoleval õppeaastal paikneb.
Ürituse ametliku osa juhatas sisse TTÜ majandusteaduskonna dekaan
professor Enn Listra, kes isiklikule kogemusele toetudes iseloomustas meeldejäävalt Soome ja Eesti pikaajalisi
tihedaid haridusalaseid sidemeid. Banketi peaesinejaks oli kutsutud SoomeEesti Kommertskoja juhatuse esimees
Pasi Harttunen. Ettekannet läbis peateemana keeruline majandusolukord.
P. Harttuneni põhisõnum oli sellest
hoolimata optimistlik. Kriis taandub
niikuinii, väitis ta. Kahjuks ei tea keegi, millal täpselt. Küll oli ta veendunud,
et globaliseeruvas majanduskeskkonnas on põhjaeurooplasel kõige mõistlikum jääda tegutsema koduselt tuttavasse piirkonda, kas Skandinaaviasse
või Baltimaadele. Meil pole mõtet kippuda Kagu-Aasiasse konkureerima
võõras kultuurikeskkonnas 1,3 miljardi hiinlase ja enam kui miljardi indialasega, tõdes ta.
Ametliku osa järel siirduti IUA raamatukokku, kus vabas õhkkonnas suupisteid nautides said IUA ja Koplis õppivad majandusteaduskonna tudengid
omavahel senisest lähemalt tutvuda.
Alates sügisest õpivad kõik juba Mustamäele kerkinud uues õppehoones,
mis esimesena Eestis hakkab tõenäoliselt kandma isikunime. Kelle nime, seda ei tahaks hetkel veel avalikustada.
Üritus lõppes tõdemusega, et kuigi igaüks meist on mingis konkreetses kultuurikeskkonnas üles kasvanud ja soovib enamasti traditsioone
mitte unustada, saame tänases maailmas tõeliselt edukad olla ainult avatuna rahvusvahelisele koostööle. Vaatamata sellele, et valdav enamus banketil
osalenutest valdas emakeelena soome
või eesti keelt, tuli ennast kõigile arusaadavaks tegemiseks väljenduda inglise keeles. Paratamatult kujuneb just
inglise keel kui tänapäevane lingua
academica põhiliseks suhtluskeeleks
ka uues majandus- ja sotsiaalteaduskonna hoones.
Loodetavasti sai banketiga alguse kena traditsioon, mis jätkub sügisel
juba uutes ning veelgi kaasaegsemates
oludes.
Peeter Müürsepp
IUA juhataja

Konkurss

TTÜ Raamatukogu direktorina jätkab Jüri Järs
20. märtsil oli koos TTÜ Raamatukogu
direktori valimiskogu. Mitme kandidaadi seast valiti järgmiseks viieks aastaks
raamatukogu direktoriks Jüri Järs. Ta
töötab raamatukogus 1976. aastast alates, sealhulgas 1999. aastast direktorina.

Elukestva õppe kaleidoskoop
Alates 2008. aastast oleme oma
12liikmelise osakonnaga suutnud
panustada mitmesse uude temaatikasse. Oleme huvitavate võimaluste keskel seoses elukestva õppe programmi projektidega. Uued,
rikastavad kogemused koostööks
teaduskondade ja haldus-tugistruktuuri töötajatega võimaldavad
rahvusvahelistamise strateegia kavandamisega rööbiti kavandada
ning ellu viia laiendatud tegevuskava.
Töödiskrimineerimise projekt
Łodzi juhtimisakadeemia eestvedamisel pakub süvendatud teadmisi elukestva õppe, ümberõppe
nõustamise ja töödiskrimineerimise vallas. Kahe aasta jooksul kaardistatakse olukorda Eestis, Poolas, Kreekas, Itaalias, Sloveenias ja
Leedus.
Rahvusvahelistele seminaridele Viinis, Ateenas ja Sloveenias lähetame eelnevalt koolituse läbinud
TTÜ õppe-, personali-, teadus- ja
arendusosakonna, karjääriteenistuse, juriidilise talituse jt üksuste
inimesi. kes vajavad rahvusvahelise töönõustamise ja suhtlemise
kogemusi. Lähetusi on kokku 24
ja nad kõik saavad finantseerimise Archimedese haridustöökeskusest. Kuna Eesti alles sai võrdse
kohtlemise seaduse, on nimetatud temaatika oluline ja saab loodetavasti algusest peale võrdleva ja süvendatud lähenemise
osaliseks TTÜ personalipoliitika
rahvusvahelistamises.
Äärmisel vajalik ning huvitav
on alanud Q-Planet ehk Quality
European Practical Placement praktika-arendusprojekt koostöös Saksamaa, Sloveenia, Belgia, Luxemburgi ülikoolide ja firmadega.
Karlsruhe ülikooli juhtimisel on
juba pikka aega lähenetud nn mudeli väljatöötamisele rahvuslikul
ja rahvusvahelisel tasandil praktikakorralduse keskuste ja andmebaaside parimaks loomiseks.
Ülikool-ettevõte vajab erinevaid lähenemisi, ettevõtlusele vajalike aspektide, ülikoolile ja üliõpilasele kasulike ja perspektiivsete tegevuste
arendamist.
Õppekavade arenduses on üliõpilaste praktika professionaalne
korraldus määrava tähtsusega eelkõige uute rahvusvaheliste, multidistsiplinaarsete õppekavade arendustöös. Oleme loonud töögrupi
ja analüüsinud praktikakorralduse
olukorda Eestis ja teeme aprillikuus

sellekohase ettekande Küprosel toimuval konverentsil. Eksperdi rollis
ootame panustamist Archimedese
juhtivalt spetsialistilt ja kauaaegselt kolleegilt Kai Treierilt.
Multilingvismi keeltearendusprojet Kaleco avab meile akna uude
keelekasutusse, sh migrantide ja
põgenike, aga ka Euroopa keeltealase koostöö arendustesse, mis
on toeks töös välisüliõpilastega, et
analüüsida ja arendada õppejõudude keelekasutust ja nende täiendavaid õppevajadusi. Keeltepäev, välisüliõpilaste teater, ERASMUSe
veebileht, rahvusvaheline keeltelaat, multimeediavahendite kasutamine ja vastava keskkonna
rikastamine rahvusvaheliste koostöö parimate kogemustega – kõik
see koolide, omavalitsuste ja linnaosade kaupa on äärmiselt põnev
ning lisaväärtusena meie tööks väga vajalik. Projekti „ajudeks“ on
Itaalia, Prantsusmaa, Rootsi jt riikide esindajad, seda nii ülikoolidest
kui omavalitsustest ning ettevõtetest. Eesti ja Rootsi osas oodatakse mitmekeelsusele orienteeritud
heade kogemuste levitamist selliste suurriikide nagu Prantsusmaa ja
Itaalia kultuuri.
Female Entrepreneurs Pushing
Innovation in Companies (FEPIC)
- Bologna ülikooli koordineerimisel ja entusiastlikul eestvedamisel
alustasime konkursi alusel naisüliõpilaste valikut, kellel on huvi innovaatiliste ideede elluviimise, firmadega koostöö arendamise, ülikooli
õppekavade rahvusvahelistamise,
uudsete juhtimis- ja administreerimismeetodite rakendamise jms
seonduvaga. Tõdegem, need on
olnud fantastiliselt huvitavad tudengid, ideede genereerijad, kelle toel saavutame kindlasti parema
tagasiside õpetamise ja ettevõtjate kaasamise osas ning võimalikult
paremale dialoogile suunatud koostöö. Üliõpilasgrupid külastasid Malta ja Bologna ülikooli. Esineti ettekannetega, toimusid interaktiivsed
workshopid ja tulemustest teavitati ka ettevõtteid, keda külastatati
ja mille (nais)juhte intervjueeriti.
Eestis külastati Balti Laevaehitustehast BLRT, firmat Tere ja paljusid teisi ettevõtteid, dialoog nendega jätkub ka tulevikus. Eri riikides
on väga erinevad võrdse kohtlemise probleemid ja enamikus Euroopa riikides püütakse naisi motiveerida juhtimisele, inseneriharidusele,
tegelema arvutiteaduse ja ka ette-

võtlusega. Selle eesmärgi nimel on
kaasatud rohkesti mentoreid, tagatud piisav rahastamine ning kutsutud osalema omavalitsusi, kutse- ning kõrgharidusega seotud
institutsioone.
EPRODE ehk European Product
Engineer on 2007. aastal alanud
uue õppekava arendusprojekt, milles osalevad Rootsi KTH juhtimisel
Saksamaa, Inglismaa, Hispaania
ja TTÜ inseneri- ja majandusteaduse erialade esindajad. Projekti on algusest peale haaratud insenerihariduse rahvuslikud liidud,
suurettevõtete ja tööstusharude
juhid, sertifitseerimise ja akrediteerimise institutsioonid. Põhiliseks
töövormiks on videokonverentsid, ühisseminaridel on eri riikides
stakeholderitele ehk hariduse tellijatele, sponsoritele tutvustatud õppekava, mis sobiks Euroopa ülikoolide ühiskavana - joint degree.
Projekti täitja on professor Maksim
Saat koostöös mehhaanikateaduskonnaga.
Projekti ICON täitmine TTÜ
Avatud ülikooli haridustehnoloogide poolt on läinud üle kivide ja
kändude, sest Kaunase tehnoloogiakeskuse kõrvalejäämine nende
mittesobivuse tõttu on meile seadnud suurema töökoormuse. Nimelt
oli multimeedia õppematerjali stsenaariumi osas palju lahkarvamusi ja Kreeka koordinaatorite nõrk
projektijuhtimine tegi olukorra kriitiliseks. Praegu on tööde graafiku
täitmine tagatud ning projekti kultuuridevahelised suhtlusraskused
paistavad olevat selleks korraks
ületatud. Leedu partnerite positsioon ning nende projektis jätkamine on aga endiselt küsitav. Loodame seda olukorda erapooletult
kommenteerida ning projekti lõpetamise nimel ka kompromissi leida.
Projektitöö annab hindamatuid
kogemusi meie kvaliteetseks igapäevatööks. Samuti õpetab dialoog oskusi, rääkimata sellest,
et without lifelong learning no
earnings (’elukestva õppeta pole
loota tulusid’) on väga aktuaalne
just praegusel ajahetkel.

Madli Krispin
TTÜ rahvusvaheliste suhete
osakonna juhataja

Intervjuu EV teaduspreemia laureaadi Malle Krunksiga
Algus lk. 1

Eesti peaks panema teadusesse
tunduvalt suurema osa SKTst, kui
paneb praegu. Kes paneb vähe,
saab vastu ka vähe. Täiesti loogiline seos. Teadusmahukas tootmine ei saa jalgu alla, enne kui firmad
hakkavad toetama teadusuuringuid ja panustavad innovaatikasse.
Seni kuni Eesti firma teeb välisfirmale lihtsaid allhankeid pole suurt
muutust oodata.
Praegu on kogu maailmamajanduses rasked ajad. Kuid just raskel
ajal tuleb teha õigeid ja olulisi otsuseid riiklikul tasemel.
Arvan, et lisaks rahastamisele
saab mõndagi ära teha teaduse parema korraldusega – nii Eestis kui
ülikooli-siseselt. Teaduse finantseerimine Eestis toimub konkursi korras ja projektipõhiselt – pean
seda õigeks lähenemiseks. Samal
ajal praeguse finantseerimisskeemi

juures eraldatakse teadustöö raha
nii edukatele kui vähem edukatele
teemadele ühe mõõdupuuga. Praeguse skeemi juures on välistatud,
et uurimisgrupi juures töötaks laborant, tehnik ja insener – ülivajalikud
taustajõud teadusgrupi efektiivseks funktsioneerimiseks. Teadlane peab tegelema teadustööga,
ja kõik, mis sellest väljaspool, olgu
need haldus- või majandusküsimused, abitööd - see on teadlase potentsiaali raiskamine ega tohiks olla tema otsene töö. Tegelikkuses
aga paraku on! Ka ülikooli sees loodud osakonnad saaksid efektiivsemalt kaasa aidata teadus- ja arendustöö ladusamale korraldusele.
Siin annaks nii mõndagi ära teha,
ilma et riigieelarvest raha juurde tuleks. Kaaluma peaks ka praegust
baasrahastamise süsteemi muutmist ülikooli sees.

Teadlased ja teadus peaksid
Eestis olema rohkem avalikkusele
nähtavad. Ühiskonnas peaks kaduma mentaliteet, et teadus kulutab raha, ilma et ühiskond selle
eest midagi vastu saab. Avaliku arvamuse kujundamisel on suur osa
meedial. Kuku raadio teeb saadet
„Kukkuv õun”, Eesti Päevalehes ilmub teaduslehekülg, Kanal 2 teeb
saadet „Eesti nokitseb”, Vikerraadios on igal neljapäeval teaduse ja
tehnika teemaline „Huvitaja“ jne.
Kas see on piisav avaliku arvamuse kujundamiseks, selgub juba tulevikus. Ka teadlased ise peaksid
aktiivsemad olema? Teadlased on
aga, teadagi, tagasihoidlik rahvas
ja nende tegemised tavakodanikule liiga keerulised.
Küsitles
Mart Ummelas

T&A
Kosmosetehnoloogiate seminar

EAS kutsus 25. märtsil kosmosetehnoloogiaid tutvustavale seminarile STAVE
(Space Transportation Assets Valorisation
in Europe), mis toimus Tallinna Tehnikaülikooli aulas.
Seminari eesmärgiks oli Eesti ettevõtete ja teadusasutuste koostöövõimaluste kaardistamine kosmosetööstuse ja teadusarenduse valdkondades.
Ürituse valmistasid ette Prantsuse,
Itaalia ja Saksa kosmoseagentuuride
eksperdid, kes ka seminari läbi viisid.
Seminari sihtgrupiks olid tehnoloogiaettevõtete juhid ja spetsialistid, teadusja arendusasutuste töötajad. Ürituse
teemaks oli Euroopa kosmose transpordisüsteemide arendamine. Seminar toimus 7. raamprogrammi projekti osana.
Seminari esimeses pooles tutvustasid eksperdid kosmose transpordisüsteemidega seonduvaid olulisimaid
teemasid: konstruktsioonid ja struktuurid; elektroonikaseadmed; kommunikatsioonisüsteemid; jõuseadmed;
transpordisüsteemide navigeerimine;
valdkonna tarkvaraarendus; maapealsed tugisüsteemid ja teenused.
Eraldi käsitleti valdkonna arendustegevuses modelleerimist, seadmete
valmistamise tehnoloogiaid ja katsetuste läbiviimist.
Seminari teises pooles toimus arutelu ettevõtete ja teadusasutuste osalemisvõimaluste kohta valdkonna arendustegevuses ja tutvustati koostöö ning
toetusvõimalusi.

Unustatud maavarad
3. aprillil peeti Küberneetika majas Eesti Geoloogiakeskuse XVII aprillikonverentsi „Unustatud maavarad”. Eesti
Geoloogikeskuse geoloogide-kaardistajate eestvedamisel kutsuti taas kokku aprillikonverents, millel osalesid loengutega ka TTÜ mäeinstituudi ja Geoloogia
Instituudi lektorid.

Studioosus
Loe aprillikuu numbrist!
23. aprillil toimub TTÜ tudengkonna
lõpuüritus – suurejooneline kevadball,
millest osa võtma on oodatud kõik tudengid, õppejõud ja vilistlased. Antud
ürituse raames tunnustame muuhulgas
ka aasta parimaid, anname üle teenetemärgid ja TTÜ Üliõpilasesinduse stipendiumid. Kuna balli puhul on tegemist ülipiduliku üritusega, kehtivad ka
seal omad etiketinõuded.
*
Kas oled mõelnud, miks mõned inimesed on edukamad kui teised, isegi praegustes rasketes majandustingimustes?
Mis aitab neil inimestel jõuda tippu? Mis
on see, mida nemad teavad ja Sina ei tea?
Nüüd on võimalus nendele küsimustele
vastused leida. Mis on tulemas? 15. mail
toimub TTÜ-s igakevadine noortekonverents - JuhtimisTeekond 2009 - peateemaga „Tõkkejooks ülesmäkke“.
*
Enn Listra on majandusteaduskonna
dekaan aastast 2004. Kuid enne
Tehnikaülikooli tulemist õppis professor Listra Tartu Ülikoolis teoreetilist füüsikat. “Töötasin pärast sõjaväge
Ehitusteeninduses Põltsamaa jaoskonna meistrina ning plaanisin tegelikult
TPI-sseehitust õppima tulla. Kuid tol
ajal alustatialkoholi müüki kell 11 päeval
ning mukuueteistkümnest alluvast ligi
pooled tundsidõnnetuseks just sel ajal
vastupandamatutvajadust poodi minna. Seetõttu kadusmu huvi ehituse vastu suhteliselt ruttu jakeskkooli ajast pärit
füüsikahuvi viis hoopisTartusse.”
*
Aivar Kuusmaa on Tallinna Tehnikaülikooli Korvpalliklubi peatreener.Meeskond on olnud võistlustel vägagi edukas. Treeneriamet ei nõua suurepärast
füüsilist vormi, aga samas on endisel
tippsportlasel kindlasti soov korvpalliga edasi tegeleda. Kuidas hoiate ennast
praegu vormis, kas käite kuskil meeskonnas mängimas või harjutate niisama sõpradega oma lõbuks kolmepunktiviskeid? „Ma vaidlen vastu, et treeneri
amet ei nõua mingit füüsilist vormi ja ka
vaimselt peab värske olema. Päris nii ei
saa, et kogu aeg väga väsinud oled ja üldse vormi pole. Ma arvan, et ma ise praegu kõige paremas vormis ei ole.“

3. aprill 2009

Tudengielu

Võti Tulevikku 2009

Klubi Fusioon esitleb:
bridžiõhtud on tagasi
Bridž on nelja mängijaga kaardimäng,
milles erinevalt paljudest kaardimängudest on määravaks mänguoskus ja mõtlemisvõime. 1960ndate ja 1970ndate TPI
ühiselamutes oli bridž üks populaarseimaid lauamänge ja praegu on bridž tegemas oma comebacki TTÜs.
Muuhulgas on bridži nimetatud
isegi intellektuaalsete mängude kuningaks, kuna see arendab loogilist mõtlemist ja mälu ning Itaalias on bridž lülitatud isegi kooliprogrammi.
Bridž on üsna noor mäng - ehkki
see põhineb 16. sajandi Euroopa kaar-

Kontaktprojekt Võti Tulevikku on
tänaseks läbi saanud. Sel aastal
leidis see aset 19. korda. Projekt
on BEST-Estonia poolt korraldatud
karjääriüritus, mille eesmärk on viia
tudengid kokku ettevõtetega.
Projekt koosneb kolmest osast:
karjääripäevad, infokataloog ja veebiportaal www.vt.ee.
Karjääripäevad toimusid 3. ja
4. märtsil Tallinna Tehnikaülikooli ruumides.

Esimesel päeval osalesid tudengid üldharivail seminaridel TTÜ
peahoones, kus võtsid sõna ühiskonnas silmapaistvad avaliku elu
tegelased Aarne Saluveer, Vladimir Velman, Olga Meinson, Siim
Sikkut ning Heidy Purga.
Samal päeval toimus TTÜ majandusmajas firmade mess, presentatsioonid ja kaks üldharivat loengut, kus astusid üles Siim Sikkut,
Mika Suckstorff ja Elari Tamm.

hem tänapäevased reeglid arvatavasti 19. sajandil Lähis-Idas. Praeguste
reeglitega on esimest korda kirjeldatud 1886. aastal mängu бирич, mida
nimetati ka vene vistiks – seda peetaksegi bridži otseseks eelkäijaks. Sellest saadik on mäng püsinud peaaegu muutumatuna, viimased muutused
punktiarvestuses tegi USA miljardär
Vanderbilt oma reisiseltskonnaga Panama kanalil 1925. aastal.
mises: kes suudab täpsemini ennustada, mitu tihi ta (koos partneriga) selles
mängus võtab, ongi võitja. Mänguosa,
kus ennustatakse võetavate tihide arvu, nimetatakse pakkumiseks ja tihidesse käimist väljamänguks. Põnevaks
(ja ka raskeks) teeb asja see, et neid jaotusi (mis koosnevad pakkumisest ja
väljamängust) mängitakse suurel hulgal läbi ning kokkuvõttes oleneb väga
vähe sellest, millised kaardid kätte satuvad, hoopis olulisem on mänguoskus
ja mõtlemisvõime. Lisaks teeb mängu
huvitavaks see, et mängitakse paaris ja
väga oluline on partnerit õigesti mõista, et teha õige pakkumine. See sõltub
paljuski ka pakkumissüsteemist ja kuna pakkumissüsteeme on väga palju
erinevaid (ning neid saab ka ise modifitseerida), pole tõepoolest karta, et
mäng võiks igavaks muutuda.
Seega polegi muud öelda, kui et
kõik bridžihuvilised võivad tulla kolmapäeva õhtuti tipikate klubisse Fusioon (asub Tehnopoli kompleksis)
bridži mängima. Oodatud on nii kogenud mängijad kui algajad. Üritused
on tasuta ning täpse asukoha leiab fusioon.ee pealt.

Mihkel Langebraun
Aivar Hannolainen
bridžientusiastid

Ingrid Kõks
Võti Tulevikku 2009 projektijuht

Ratastoolis rahvusvahelisel missivõistlusel Eestit esindamas

dimängul “vist”- , tekkisid enam-vä-

Mäng seisneb sisuliselt tihide võt-

Teisel päeval olid TTÜ peamajas ettevõtete infostendid eesmärgiga luua personaalne kontakt üliõpilastega. Samal ajal toimusid
ettevõtete presentatsioonid auditooriumides ning üle mitme aasta
taas kord ka workshopid. Kuulata
sai CV Keskuse esindajate loengut
teemal „Ettevalmistused töö leidmiseks ning töö otsing’’.
Infokataloog, milles oli esindatud 27 ettevõtet, jõudis 2000 tudengini üle Eesti.
Tänavu osales projektis kokku
38 ettevõtet. Karjääripäevi külastas orienteeruvalt 2500 tudengit
Tallinna Tehnikaülikoolist, Taru Ülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist jm.
Projekt on olnud järjepidev ning
huvi on aastatega tõusnud nii ettevõtete kui ka tudengite poolt,
vaatamata hetkel valitsevale majandusolukorrale. Kindlasti toimub
mess ka järgmisel aastal.
Täpsemat teavet on võimalik
leida aadressilt www.vt.ee.

Algus lk. 1
Esmaspäeval saabusid neiud Türgist, Küproselt, Bulgaariast, Aserbadžaanist, Mägi-Karabahhist. Päev
enne finaali liitusid meiega ka Süüria
ja Saksamaa missid.
Osavõtjad olid erineva puude
raskusastmetega. Mina ja Türgi tüdruk vajasime elektriratastooli. Bulgaaria, Tšehhi ja Hollandi esindajad
olid manuaalsetes ratastoolides, kuid
hollandlanna vajas abi ka tooli lükkamisel. Saksamaa esindaja oli vaegnägija, teda abistasid poodiumil nägusad meesmodellid. Ülejäänud käisid
oma jalul, kuigi mõni ka suurte raskustega.
Sündmusterohke missinädal
Nädala jooksul oli palju suhtlemist
ning kõik osalejad said suurteks sõpradeks. Ei olnud tavapärast võistluslikku konkureerimist ega kadedust.
Meid koheldi kogu aeg kui tõelisi
misse ning meie aina naeratasime ja
naeratasime.
Osalesime mitmel üritusel ja külastasime erinevaid paiku. Muuhulgas käisime õhtusöögil koos noorte
ärimeestega, külastasime puuetega
inimeste katusorganisatsiooni ning
nautisime ilusalongi. Me ei teadnud
kunagi ette mis järgmine päev toob.
Tihtipeale saime alles kohale jõudes
teada, missugusele üritusele olime
sattunud.
FashionTVshow
Esimesel päeval viidi meid Wella firma lattu õhtuks kleite valima. Peale õhtusööki sõidutati meid uhkesse hotelli- ja konverentsikeskusesse
(mida ei tohtinud isegi pildistada),
kus toimus FashionTVshow. Meid
paigutati istuma otse poodiumi kõrvale nagu kuulsaid modelle, peas
Wella kroonid. Arif tutvustas meid
paljudele inimestele, kes kõik olid väga uhkelt riietatud ja tundusid kohapeal olevat väga kuulsad inimesed.
Meie jaoks oli ebatavaline, kui palju fotosid meist seal tehti! Järgmisel
hommikul leidsime neid pilte ka kohalikust ajalehest.
Show oli väga huvitav, aga modellid liiga kõhnad ning ei naeratanud
üldse. Olime tunnistajaks ka väikesele õnnetusele, kus üks modell kukkus ja kaotas teadvuse – neli meest

püüdsid teda üles tõsta, mis kohe
isegi ei õnnestunud.
Toimus pressikonverents, kus oli
kohal väga palju ajakirjanikke, kellele rääkisid ürituse korraldaja Arif ning
kaassponsorina puuetega inimeste
organisatsiooni esindaja. Seda kanti üle järgmisel päeval rahvuslikus televisioonis. Pea kõike, mida me tegime, kajastati kas televisioonis või
ajalehes. Tagasiteel Eestisse lennujaamas tundsid paljud inimesed mind
ära!
Natuke oli ka meelelahutust, nimelt käisime Atatürgi muuseumis,
mis oli väga suursugune ja ilus hoone. Atatürk on türklaste jaoks väga
oluline inimene, kes 20. sajandi algul
korraldas revolutsiooni ning tõi türklastele vabaduse. Naised said õiguse
kanda riideid, mida nad ise soovivad,
ning õiguse hääletada ja olla valitud
parlamenti. Jälgisime seal auvahtkonna vahetuse tseremooniat ning
panime pärja Atatürgi memoriaalile.
Meile korraldati väike ekskursioon,
mille käigus toimus väga naljakas vahejuhtum. Kuna palju tüdrukuid olid
ratastoolis, aga aega vähe, siis me ei
kasutanud lifti, vaid sõdurid tõstsid
meid treppidest üles. Enne Türki minemist õppisin veidi türgi keelt ning
tahtsin öelda „Aitäh”, aga ajasin sassi ja ütlesin hoopis poisile: „Ma armastan sind!”. Poiss punastas tugevasti ja naeratas.
Sünnipäev, sünnipäev!
Missinädala sisse jäi Hollandi tüdruku sünnipäev, mida tähistasime ühes
pubis disko ja tordiga. Kõik tüdrukud
laulsid oma keeles sünnipäevalaulu,
mina muidugi eesti keeles. Kui juba
arvasime, et oleme lõpetanud, tuli korraldaja Arif uue tordiga, mis oli
just mulle! Olin väga üllatunud, kuid
korraldajad arvasid, et kui mul on
sünnipäev märtsis, siis tuleb ka seda tähistada!
Finaal
Võistluse finaal oli meie hotellis. Kohal oli päris palju hästi riietatud vaatajaid, täpsemalt kahjuks ei saanud
teada, kes nad olid, ning hulganisti fotograafe. Meie finaaliprogramm
koosnes ühisest avatantsust ning
kolmest esinemisvoorust. Esimeses
kanti oma maa rahvarõivaid, mõ-

ni küll rahvuslikel ainetel tehtud rõivastust, ning tuli ennast tutvustada.
Seejärel vahetasime riideid ning astusime rahva ette paari kaupa pidulikes kleitides. Viimases voorus esitlesime end jällegi üksinda kaunites
tualettides.
Iga vooru vahel oli 10 minutit,
mille jooksul pidi jõudma kostüüme
vahetada, ja see oli päris raske ülesanne. Ma ei saa ise end riidesse panna, mind riietasid korraga mu ema,
kaks vabatahtlikku abistajat poissi
ja veel ühe võistleja ema. Samal ajal
töötas veel jumestaja mu näo kallal!
Avatantsukss kandsime kõik valgeid kleite, et olla nagu inglid. Laval juhtus ka viperusi. Esinemislava
oli kitsam, kui see, kus olime harjutanud, mistõttu juhtus, et tantsu ajal
üks tüdruk sõitis mu varba vastu,
mina tagurdasin ja sõitsin omakorda teise tüdruku varba peale. Vaatamata kõigele oli meil kogu aeg näol
missinaeratus. Lisaks kitsale lavale
raskendasid liikumist veel suured pimestavad prožektorid ja fotokaamerad, mistõttu vahel silm ei seletanud
üldse, kuhu liikuda.
Ja võitja on...
Missivõistluse võitis Türgi tüdruk,
esimeseks printsessiks sai Hollandi esindaja ning kolmas oli Aserbaidžaani miss. Neil kõikidel oli olemas
varasem missikonkursi kogemus,
sest neis riikides korraldatakse kohalikke puuetega inimeste missivalimisi. Nende lugusid kuulates ning ise
kõike kogenuna tekkis mul soov ka
Eestis taoline missivõistlus korraldada, et järgmisel aastal toimuvatele
maailma missivalimistele läheks juba
konkursiga valitud Eesti Miss.
Mina sain ühe eriauhindadest –
Miss Juuksed (Miss Wella). Kõik tüdrukud said kingituseks sponsoritelt
7 kotti, kus olid riietusesemed, mis
olid iga osaleja jaoks eraldi valitud ja
täiesti õiges suuruses.
Mina sain veel ühe väga erilise
kingituse. Kuigi iseseisvaks liikumiseks vajan elektrilist ratastooli, läksin Türki tavalise ratastooliga, sest
lennureis võib tooli lõhkuda, aga minu elektriratastool on liiga vana. Korraldajad lubasid finaalesinemise ajaks
leida mulle sealt laenuks elektrilise
ratastooli. Neli tundi enne esinemise
algust toodi mulle aga uhiuus elektriratastool ja öeldi, et see on mulle päriseks kingitusena, mitte ainult esinemise jaoks! See ei ole muidugi selline
uhke tool, kus saab selja- ja jalatugesid puldist liigutada, kuid siiski see
on täiesti uus tool! Ma olin nii õnnelik, et tundsin ennast nagu võitja.
Tagasi koju
Järgmisel päeval olin juba kell 6 lennujaamas. Sõit koju oli meeldiv, minu üllatuseks paljud inimesed teadsid
mind, kuna olid kohalikest lehtedest
või televisioonist mind näinud. Nüüd
paljud nendest teavad ka, et on olemas selline väike riik nagu Eesti.
Tahan öelda suure tänu oma ülikoolile Tallinna Tehnikaülikoolile ja
Jõelähtme vallale ning kõikidele teistele, kes minu reisi toetasid!
Alina Poklad
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Konverents
Sotsiaalse meedia vahendid
ja rakendused kõrghariduses
Mis on ühist Second Life’il ja ülikoolis õppimisel? Kas jututubades ja suhtlusportaalides saab teha tõsist teadust?
Kas igal inimesel peaks olema omaenda e-õpe?
Vastused küsimustele annab Portugalis asuva Aveiro Ülikooli dotsent
Luis Pedro, kes peab 6. aprillil kell 16
IT Kolledži avalike loengute sarjas 19.
loengu teemal „Sotsiaalse meedia vahendid ja rakendused kõrghariduses“.
Luis Pedro käsitleb avalikus loengus küsimusi, mis on seotud Aveiro
Ülikooli kommunikatsiooni ja kunstide teaduskonna uurimistööga, aga
ka laiemalt tehnoloogiapõhise õppega
ning kommunikatsiooni-platvormidega õpetamises ja õppimises.
Luis Pedro on Portugalis asuva
Aveiro Ülikooli kommunikatsiooni
ja kunstide teaduskonna dotsent. Tema teadustööga seotud tegevusalad
on haridus- ja kommunikatsioonitehnoloogia, eelkõige aga „Multimeedia
ja kommunikatsiooni“ magistriõppekava ning „Multimeedia hariduses“ ja
„Informatsioon ja kommunikatsiooni
digitaalplatvormid“ doktoriõppekavade raames. Teadusvallas on tema huvid
seotud tehnoloogiapõhise õppe, personaalsete õpikeskkondade ning mitmekasutaja virtuaalkeskkondade kasutamisega hariduses.
Ettekanne on inglise keeles ja loeng
toimub IT Kolledži õppehoones Mustamäel, Raja 4C, ruum 314 (aula). Huvilistel palutakse registreerida e-posti
(malle@itcollege.ee) või telefoni (6 285
800) teel. Loengust toimub ka reaalajas
videoülekanne, mida on võimalik jälgida IT Kolledži veebilehel
www.itcollege.ee

Üliõpilased meenutavad
„Ühikad korda“ kampaaniat
Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud
korraldab 6. aprillil „Ühikad korda“
kampaania meenutamiseks üliõpilasmajutuse teemalise konverentsi. Konverentsil arutatakse üliõpilaselamute praegust olukorda Tallinnas ning otsitakse
lahendusi üliõpilaste majandusprobleemidele.
Konverentsil esinevad teiste hulgas
Eha Võrk Tallinna Linnavalitsusest,
Olga Tšerjomuškina Eesti Üliõpilaskondade Liidust, Margus Leivo Tallinna Tehnikaülikoolist jt.
„Ühikad korda“ oli Tallinna üliõpilaste poolt 2005.-2006. aastal läbiviidud kampaania, mille tulemusena
saadi Vabariigi Valitsuselt 160 miljonit
uute üliõpilaselamute ehitamiseks Tallinnas. Kampaania ühe kuulsama episoodina kingiti peaminister Andrus
Ansipile reformvoodi.
Konverents toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Pärnu maantee 62). Konverentsi järel toimub Tallinna kõrgkoolide üliõpilaselamute külastus.
Ümarlaua liikmeteks on Estonian
Business School, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Mereakadeemia, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Majanduskool, Tallinna
Pedagoogiline Seminar, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool
ja Tallinna Ülikool.
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 Siiri Same
Tegevtoimetaja Mart Ummelas
Infotoimetaja Krõõt Nõges
Fotod Eiko Lainjärv, TTÜ
Makett, küljendus ja trükk Spin
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Konkurss Jaan Poska stipendium
Tallinna Tehnikaülikool koostöös Tallinna Linnavalitsusega kuulutab välja konkursi Jaan
Poska nimelisele stipendiumile. Stipendium à 20 000 krooni määratakse kord aastas 10
alaliselt Tallinnas elavale TTÜ statsionaarse õppevormi üliõpilasele.
Stipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase silmapaistvat tegevust Eesti Vabariigi ja
Tallinna linna arenguks, suurepäraseid teadmisi oma erialal, akadeemilist edukust, avarat silmaringi, positiivseid isikuomadusi ja väljapaistvaid juhiomadusi, iseloomu tasakaalukust ning autoriteeti kaasüliõpilaste ja õppejõudude seas.
Stipendiumi kandidaadid peavad olema läbinud kõrgharidusõppes vähemalt esimese õppeaasta.
Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:
-

taotlus;

-

CV;

-

väljavõte õpingukaardist;

-

soovituskiri ühelt TTÜ professorilt juhul, kui taotluse esitab üliõpilasesindus või üliõpilane ise;

-

stipendiumisoovi põhjendus (osalemine TTÜ õppe-, teadus- ja/või arendus-, õppekorralduslikus ning üliõpilastegevuses, kandidaadi panus Eesti Vabariigi ja/või Tallinna linna arengusse).

Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad stipendiumikomisjonile esitada TTÜ rektor,
prorektor, dekaan, üliõpilasesindus või üliõpilane. Juhul, kui taotluse esitab üliõpilasesindus või üliõpilane ise, tuleb sellele lisada soovituskiri ühelt TTÜ professorilt.
Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 22.aprill 2009.

Üliõpilaste X Suvemängud
26.-28. juuni Käärikul
Hei, Tallinna Tehnikaülikooli sportlikud tudengid! Kindlasti olete kuulnud või isegi osa
võtnud Üliõpilaste Suvemängudest – tudengite suurimast suvisest spordipeost. Kuigi
suvi ja suvemängud näib seitsme lumemäe tagune unistus, tasub end siiski kibekiirelt
vormi ajada, sest juunikuus tuleb kaitsta oma kooli au ja võidelda endale juubelimängude karikas. Niisiis, otsige kokku kõige sportlikumad sõbrad, pange kokku treeningkava
ning registreerige end kiirelt kõigi tudengite lemmikspordiüritusele – Üliõpilaste X Suvemängudele.
Lisainfo ja Suvemängude üldjuhend www.easl.ee
Dress selga ja treenima!

Baltic Robot Sumo Tallinn 2009 Spring Cup
Laupäeval, 4. aprillil toimub algusega kell 10 TTÜ aulas Baltimaade sumorobotite karikavõistlus Baltic Robot Sumo Tallinn 2009 Spring Cup.
Baltic Robot Sumo on kaks korda aastas toimuv Baltikumi robotiehitajate vaheline sumorobotite võistlus. Võistlust korraldatakse vaheldumisi Eestis, Lätis ja Leedus, seekord
siis Tallinnas. Eelmisel karikavõistlusel Riias (13.09.08) võitis kolmekilogrammise põhikategooria TTÜ Robotiklubi robot “Slayer”.
Seekordsel sündmusel on kolm erinevat võistluskategooriat: 3kg sumo (kaal kuni 3kg),
minisumo (kuni 0,5 kg) ja Roomba sumorobotite kategooria. Hetkeseisuga asub võistlema neis kategooriates üle 30 meeskonna kõikidest Balti riikidest.
TTÜ Robotiklubi poolt osalevad võistlusel robotiklubi poolt läbi viidava vabaaine „Mikrokontrollerid ja praktiline robootika“ (MHK0011) 6 Roomba kategooria robotit, “Robot
Igaühele 2009” (TTÜ avatud ülikooli ja Robotiklubi koolitus gümnaasiumiõpilastele) kursuse 7 minisumo kategooria robotit ja klubiliikmete enda 2 kolmekilogrammist võistlusrobotit.

Tallinna Tehnikaülikooli missioon on Eesti jätkusuutliku arengu
toetamine teadusloome ja teaduspõhise kõrghariduse kaudu
tehnika-, täppis-, loodus- ja sotsiaalteaduste vallas.
Tallinna Tehnikaülikool kuulutab välja konkursi

TTÜ KURESSAARE KOLLEDŽI DIREKTOR-i
kohale (tähtaeg 16.08.2009-15.08.2014)
Nõuded kandidaadile: Eesti Vabariigi magistrikraad või
sellele vastav kvalifikatsioon, juhtimisoskused ning
organisatoorsed võimed, hea võõrkeelte- ja koostööoskus.
Kasuks tuleb teadus- ja/või õppetöö kogemus.
Konkursist osavõtuks esitada TTÜ Kuressaare Kolledži
sekretärile (soovitavalt digiallkirjastatult sekr@si.edu.ee):
- avaldus rektori nimele,
- haridust ja kraadi kinnitava dokumendi ärakiri,
- Curriculum vitae (CV koos publikatsioonidega võib
kandideerija täita ja avalikustada ETIS-s);
- visioon kolledži arengust (3-5 lk).
Dokumentide esitamise tähtaeg on 15. mai 2009.a.
Täpsem teave konkursi kohta TTÜ Kuressaare Kolledži sekretärilt Rootsi 7,
Kuressaare 93819.
Telefon: 453 9145, e-mail: sekr@si.edu.ee, http://www.ttykk.edu.ee/

Riia võistlusel osalenud robotid
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