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Kroonika
Matemaatika-loodusteaduskonna dekaan on Erkki
Truve

TTÜs valiti matemaatika-loodusteaduskonna dekaaniks alates 1. septembrist
2009 geenitehnoloogia õppetooli juhataja prof Erkki Truve.
Prof Truve kinnitusel on matemaatika-loodusteaduskond hea „tervise“ juures, seda nii teaduslikust kui ka pedagoogilisest vaatevinklist. Vt ka kõrvaolevaid
prof Truve vastuseid!
TTÜ matemaatika-loodusteaduskond koondab instituute ja keskusi, mille peamisteks tegevusaladeks on matemaatika, füüsika, keemia või bioloogia.
Uue dekaani uurimisteemadeks on
taimeviroloogia, taimede rakubioloogia
ning RNA interferentsi uurimine.
Erkki Truve on TTÜ professor alates
1997. aastast. Ta on Euroopa Taimeteaduse Organisatsiooni nõukogu liige, Eesti geenitehnoloogia komisjoni esimees
ja uuendtoidu komisjoni liige, mitmete
teadusasutuste nõukogu liige, AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse
nõukogu esimees ja AS Icosagen nõukogu liige, rahvuslik ekspert Euroopa Liidu
teaduse 7. raamprogrammi programmikomitees, ajakirja BMC Biotechnology
toimetuskolleegiumi liige, Eesti biotehnoloogia programmi nõuandva koja liige jne. Varem on ta töötanud Keemilise
ja Bioloogilise Füüsika Instituudis ning
stažeerinud Soomes, Norras ja Kreekas.
Truve kaitses doktorikraadi viirusresistentsist transgeensetes taimedes 1996.
aastal Tartu Ülikoolis. Tema juhendajaks oli Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Helsinki Ülikooli biotehnoloogia instituudi professor Mart Saarma.
TTÜs õpetab Truve geenitehnoloogiat,
viroloogiat ning taimede molekulaarbioloogiat. Tema juhendamisel on kaitstud kaks doktoritööd ja 12 magistritööd.
Ta on 30 eelretsenseeritud teadusartikli,
kaheksa raamatupeatüki ja kahe patenteeritud leiutise autor.
Kuni 1. septembrini 2009 on TTÜ
matemaatika-loodusteaduskonna dekaan orgaanilise keemia õppetooli juhataja, professor Margus Lopp.
Krõõt Nõges

Kuressaare Kolledž 10aastane
8. mail tähistas Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž oma 10. aastapäeva üliõpilaskonverentsi ja aktusega.
TTÜ Kuressaare Kolledži direktori Anne Keerbergi sõnul sai Saaremaa kõrghariduse püsiva pesa loomine allkirjad
täpselt 10 aastat tagasi tollal alles räämas
Pädaste mõisas, millest nüüd on saanud pärl oma klassis, nagu ka kolledž on
kindlustanud oma koha haridusmaastikul.
Üliõpilaskonverentsil “Ülikoolilt
Saaremaa majandusele” esinesid tudengite kõrval ka vilistlased, räägiti tudengielust ja selle mõjust noortele, praktika osast eriala omandamisel,
õppimisvajadusest ettevõtte juhtimisel jpm. Otsiti vastust küsimustele,
kuidas muuta Saaremaad atraktiivsemaks.
Pärastlõunal oli Kuressaare Linnateatris aktus, kus tutvustati ka kolledži juubeliraamatut ning seejärel toimus kontsert.

Ilmub üle nädala

Eesti Energia toetab akadeemilist järelkasvu
13. mail kogunes nõukogu saali
seltskond energeetikateaduskonna
õppejõude ja tudengeid, et jälgida
ühe uudse lepingu allkirjastamist,
mille eesmärgiks on ülikooli akadeemilise järelkasvu ja suutlikkuse
tagamine. Kui paljud suured ettevõtted on ka seni toetanud TTÜ eri
tasemete üliõpilaste õpinguid TTÜ
SA Arengufond kaudu, aga seda
peamiselt eesmärgiga tagada endale edaspidi võimekaid ja motiveeritud spetsialiste, siis seekordne
leping ja stipendium on suunatud
doktorandi toetamiseks tema akadeemilise karjääri jätkamiseks.
Stipendiumilepingu allkirjastamise piduliku ürituse avanud rektor
Peep Sürje tõdes, et meie ühiskonnas on mõned prioriteedid kahjuks
paigast nihkunud ja näiteks kõrgharidus pole enam paljude noorte jaoks populaarne, rääkimata
akadeemilise karjääri ahvatlevusest. Eesti Energia panustab nüüd
seoses sellega tõhusalt ühte TTÜ
energeetikateaduskonnas kujunenud tõsisesse probleemi ehk õppejõudude koosseisu noorendamise
vajadusse, hakates toetama doktorant Paul Taklaja õpinguid ja akadeemilist edu.
Seejärel sõna saanud Eesti Energia (EE) juhatuse esimees Sandor
Liive tõdes, et EE tuli tõesti välja
uudse algatusega, sest energeetikaﬁrma vajab ka tulevikus häid
spetsialiste, kuid neid võib saada
vaid siis, kui neid koolitavad võimekad, asjatundlikud õppejõud.
Sandor Liive tõdes, et on ka ise
TTÜ majandusteaduskonna doktorant, kes küll praegu peab oma põhitähelepanu pöörama suurﬁrma
juhtimisele ja doktoritöö jääb veidi
ootama. Seevastu doktorant Paul
Taklajale antav stipendium peaks
tagama talle töörahu oma doktoritöö lõpetamiseks, et seejärel asuda tööle Tehnikaülikooli energeetikateaduskonda.
EE juhi sõnul on energeetika
praegu maailmas kõige põnevam,
kõige kiiremini ja jõulisemalt arenev
valdkond, mida on tinginud kesk-

konnanormide märgatav karmistumine ja monopoolsete turgude
avanemine reaalsele konkurentsile. Ta tõdes, et energeetika ei võrdu sugugi ainult elektri, selle tootmise ja edastamisega, selles vallas
on palju muid aspekte, millega tuleb nüüd üha tõsisemalt arvestada. Näiteks põlevkivi puhul, mis on
meie rahvuslik rikkus ja mille kasutamise kogemus on globaalselt
unikaalne, näeme uusi perspektiive selle elektri tootmiseks põletamise asemel üha rohkem muid
vääristamisvõimalusi vedelate kütuste tootmisel jne. Teine oluline
tegevussuund, millele peame uute
väljakutsetega seoses tõiselt mõtlema, on tuumaenergeetika arendamine.
Seejärel kirjutasid stipendiumilepingule alla rektor Sürje, EE juht
Liive ja doktorant Taklaja. Viimane tõdes oma vastusõnavõtus, et
on sellega esimene taoline doktorant, kelle ees sõlmitud leping avab
nii uusi võimalusi kui ka väljakutseid. Tema enda doktoritöö teema on samuti seotud väga praktilise probleemiga ehk 110 kV võrgu
ülekandeliinide töökindlusega, mis
on majanduslikult väga oluline teema, sest sellega seotud otsused on
väga pikaajalise mõjuga ja eriti kallid.
Paul Taklaja pöördus ka tseremoonial osalenud üliõpilaste poole
üleskutsega suhtuda tõsiselt oma
õpinguisse ning anda ülikoolis ko-

gutavate heade teadmistega oma
panuse meie energeetika tuleviku
kindlustamisse.
Eesti peab mõtlema oma tuumajaama rajamise võimalusele
Pärast stipendiumilepingu allkirjastamist esines kokkutulnuile loenguga tuumaenergeetikast EE tuumaenergeetika osakonna juhataja
Andres Tropp, kes energianädala raames oli kohe pärast seda ettekannet minemas Paldiskisse,
et sealseile elanikele põhjendada
Suur-Pakril teostatavate keskkonnauuringute vajalikkust.
TTÜ nõukogu saalis alustas
A. Tropp oma loengut Läänemere
elektrituru olukorra valgustamisest.
Ta tõi esile Eesti energiatootmisega seotud suure CO2 koormuse. Kui meil 7,8 TWh tootmisel
on CO2 emissioon 1,07 t/MWh
kohta, siis Soome 90 TWH puhul on see vaid 0,3 t/MWh kohta,
mis muudab perspektiivis põlevkivist elektri tootmise süsihappegaasi kvootide juurdeostmise vajaduse
tõttu aastast 2020 alates senisest
kordades kallimaks. Kliimapoliitika
tulevik, ka Euroopa Liidu sees, sõltub muidugi suuresti sellest, kuivõrd seda globaalselt aktsepteeritakse ja järgitakse. Igatahes toob
juba 2013. aastal elektrituru avanemine EL sees ilmselt kaasa elektrienergia hinnatõusu.
Järg lk. 3

Kolm küsimust
Vastab matemaatika- ja loodusteaduskonna vastne
dekaan professor Erkki Truve
Kui oluliseks peate loodusteaduste
õpetamise ja uurimise osa Tehnikaülikooli kogu tegevuses? Missuguseid arenguid selles osas tahaksite
näha?
Ma pean seda ülioluliseks. Esiteks, kogu tehnika ja tehnoloogia baseerub ju loodusseaduste tundmisel
ja “ärakasutamisel”. Teiseks, praeguseks on ka sellised varem suuresti
kirjeldavad loodusteadused nagu näiteks bioloogia ja geoloogia muutunud
väga olulisteks tehnoloogilisteks distsipliinideks, mistõttu ühte korralikku
tehnikaülikooli ilma nendeta ette kujutada ei saa. Sealjuures pean ma silmas mitte üksnes loodusteaduste
õpetamist, vaid ka tõsist fundamentaalteadusliku uurimistööd, kuna teadusülikoolis peavad õppejõududeks
olema rõhuvas enamuses oma eriala kõrgetasemelised teadlased. Muide, paralleelselt on väga oluline ka
tehnika ja tehnoloogia majanduslike, sotsiaalsete ja eetiliste aspektide uurimine ja õpetamine, mistõttu
ka sotsiaal- ja humanitaarteaduste

arendamine TTÜs on tähtis. Kokkuvõttes, soovitud areng olekski see, et
TTÜ muutub loodus-, sotsiaal- ja humanitaarteadustes (tehnikateadustest rääkimata) üha olulisemaks teaduskeskuseks.
Missugused on Teie retseptid
noorte toomiseks loodusteaduste õppimise juurde?
TTÜ loodusteaduslikud erialad ju
üldiselt üliõpilaskandidaatide puuduse üle kurta ei saa. Ma usun, et see
jääb nii ka edaspidi (eeldusel, et me
ise oma tööd hästi teeme), sest enamasti saavad koolilõpetajad siiski üpris hästi aru, kus antakse tudengeile
head sisulist haridust ja kus ehk mitte nii väga. Hoopis valusam küsimus
on noorte üldise loodusteadusliku harituse tõstmine. Siin ei aita aga minu arvates taas muu kui panustamine teadusesse. Pedagoogikateaduse
taseme tõstmine ülikoolides võimaldaks kindlasti “toota” paremaid noori
õpetajaid, kelle entusiastliku töö tulemusena tõuseks ka haritus koolilõpetajate hulgas. Ning loomulikult tuleb

eos kõlbmatuks tunnistada igasugused katsed loodusteaduste õpetamise vähendamiseks koolides.
Kas ja kui palju Teil jääb dekaani ametis aega tegelda oma teadustööga?
Teadusega tegelemiseks peab aega jääma, sest eelkõige olen ma ikkagi teadlane ja õppejõud, ja alles
pärast seda dekaan. Aga see saab
olema raske ja ma olen selle pärast
väga mures. Ühelt poolt loodan ma
muidugi oma väga tubli ja vahva töörühma peale, kes on siiani kõigega
hakkama saanud, hoolimata sellest,
kas grupijuht on laboris või tegeleb
taaskord kuskil kaugel millegi muuga. Teisalt on mu soov ja lootus, et
ülikooli haldus-tugistruktuur mõistaks üha paremini oma rolli ülikooli
teadlaste igakülgsel aitamisel, mitte
aga nende administreerimisel või juhtimisel. Kui see asi paremaks muutub, siis saavad loodetavasti isegi
dekaanid tegelda teadusega piisavalt
palju ja hästi, et oma teadlasepositsiooni õigustada.
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Avaveerg
Ühiskond vajab vabanemist
teadmatusest
Ühiskondlikku diskussiooni jälgides
tundub üha sagedamini, et suurimad
probleemid pole seotud niivõrd objektiivsete paratamatustega, kuivõrd inimeste mõtlemise inertsuse, eelarvamuste ja pahatihti ka teadmatuse või
kinnistunud väärarusaamadega. Jälgides Eesti Energia tuumaenergeetika osakonna juhataja Andres Tropi loengut
TTÜ nõukogu saalis ja vastukajasid tema esinemisele Paldiski rahva ees, süvenes tunne, et Eesti edasiliikumine ei
sõltu seevõrd poliitilistest kombinatsioonidest ega ülehaibitud sümbolitest nagu
„euro“, vaid meie inimeste võimest olla
valmis kogu ühiskonna uuenemiseks ja
koos sellega isiklikeks innovaatilisteks
lahendusteks. Kui Tehnikaülikoolis rääkisid teadlased sellest, et tuumajaama
võiks rajada mitte asustamata saarele,
vaid Tallinna lähedusse ja kasutades saadavat energiat komplekssemalt, siis Paldiskis tõrjuti isegi eeluuringute tegemist
Suur-Pakril, ja seda üsna lihtsameelsete
väidete või emotsionaalsete klišeedega.
Klammerdumine massiteadvuses
kinnistunud hirmudesse võib põhjustada meie arengus märksa tõsisema arengupeetuse kui ajutised tagasilangused
rahaturul või välisinvesteeringute voo
vähenemine. Soovimatusest endale asju
selgeks teha, tõrjudes lahendusi, mis annaksid meie majandusele ja ühiskonnale
uusi võimalusi, pidurdab igati väljatulekut majandussurutisest, rääkimata unistusest jõuda kunagi Euroopa rikkaimate
riikide hulka.
Sellised kahetsusväärsed väärarusaamad kanduvad sageli üle ka noorte inimeste teadvusse ja valikutesse. Usk sellesse, et pehmed erialad võiksid ikka veel
tagada mugava ja tulusa töö ja elu, on tänaste arengute taustal sügavalt ekslik,
üksnes osalemine innovatsioonis, seda
eriti uute tehnoloogiate vallas, võib tagada jätkusuutliku arengu nii noore inimese enda kui kogu Eesti ühiskonna jaoks.
Tallinna Tehnikaülikool oma uuenenud
ja rikastunud kujul on kindlasti parim
valik iga gümnaasiumilõpetaja jaoks, kes
hakkab peatselt valikut tegema. Kui nad
pole seda tänini mõistnud, siis jääb tulevikus vaid süüdistada iseennast äpardunud valiku pärast. Nii ka neil inimestel,
kes tõrjuvad tulevikuenergeetika tulekut
oma kodukanti.
Mart Ummelas
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TTÜ 90
Tehnikaülikooli aastapäevatrükistest 2
Vt ka MM 08
Tallinna Tehnikaülikool 1918-1940.
Adraseadmise aeg
Vahur Mägi loodud raamat annab ladusas keeles sisutiheda tekstina edasi Eestis
tehnilise mõtte arengu enne 1918. aastat,
st taustsüsteemi, milles sündis tehnikaülikool, räägib insenerikoolituse algusest ja tehnikaülikooliks kasvamisest. See
on oluline täiendus 1986. aastal ilmunud
mahukale väljaandele “Tallinna Polütehniline Instituut 1936-1986”. 1986. aasta
väljaandes jäi just teatud asjaoludel tagasihoidlikuks ennesõjaaegse perioodi esitamine ja nüüd aitas Vahur Mägi seda
lünka korvata.
Raamatu presentatsioonil 22. detsembril jäi kõlama mõte, et enne ülikooli
100. aastapäeva tuleb jõuda TTÜ ajalugu
uuesti kokku kirjutada ja välja anda. Kirjastuse direktori Jüri Veeritsa sõnul pidi
kunstnik Ann Gornischeffil isegi järgneva kahe raamatu tarvis kaanekujundus
valmis olema.
Viimase aja üleülikoolilist tegevust kajastavate väljaannetena ilmusid
2008. aastal veel Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2007, mille koostaja
on Vahur Mägi; Helgi Arumaa ja Georg
Jegorovi kokkupandud fotoalbum Tallinn University of Tehnology, Helgi Arumaa koostatud Tallinna Tehnikaülikool
2007, tõlgitud versioon Tallinn University
of Tehnology, ning üliõpilaste kokkupandud fotoalbum Semestrograafia: TTÜ tudengielu peegeldused aastail 2002 - 2008.
Selle väljaande koostasid: Marko Vilberg,
Rainer Sternfeld, Christen Puust, Lauri
Lainest ja Arno Mikkor.
Enamikku ülaltoodud trükiseid saab
osta turundus- ja kommunikatsiooniosakonnast, ülikooliinimesed saavad valikuga tutvuda TTÜ siseveebis
http://sise.ttu.ee/?id=10208
Teaduskondade ja nende struktuuriüksuste tegevust kajastavad väljaanded:
• Rein Jürgenson. Infotöötluse kateeder.
Lugu ühe kateedri sünnist, arengust ja
instituudiks kasvamisest.
• Tiit Metusala, Eeli Tiigimägi. Tallinna
Tehnikaülikool. Elektroenergeetika instituut 1918—2008.
• Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikainstituut 1936—2008. Koostanud Peeter Puusemp.
• Teedeinstituut 50. Koostanud Vello
Mespak.
• Mehaanikateaduskond 2008. Koostanud Priit Kulu.
• Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond: teadus- ja arendustegevus 2007.
Koostanud Anti Viikna.
• Department of Chemistry. HaraldAdam Velner. Ühe rändaja mälestusi.
• 50 aastat tehnilist kõrgharidust KohtlaJärvel. Koostanud TTÜ Virumaa Kolledž
• Soojustehnika instituut 1918—2007.
Inseneride koolitus, lõpetajad, teadus, publikatsioonid. = Department
of Thermal Engineering 1918—2007 :
engineers’ teaching, graduated, research
activities, publications. Koostanud Arvi
Prikk ja Arvo Ots.
• Juhan Aare. Sillaehitajad ajas ja ruumis.
• Kehaline kasvatus Tallinna Tehnikaülikoolis 1936-2008. Koostanud Aino
Voltri
• Ülo Tärno. Insener kui inimene. Artiklid, esseed, esinemised, meedia. (toimetamisel).
• Ülo Tärno. Glehni loss. Eile täna, homme. (toimetamisel).
See loetelu näitab, et altpoolt tuleva
initsiatiiviga tehakse ülikoolis suuri tegusid.Kõigi nimetatud väljaannete üldistuseks sobib rektor Peep Sürje poolt ühe
ilmunud raamatu saatesõnas kirjapandu
“Tallinna Tehnikaülikooli 90. juubeliaastal lugejateni jõudvad teosed, mis fikseerivad ja mõtestavad meie ajalugu, aitavad
süvendada ja avardada ülikooli identiteeti, ülikooliinimeste ühistunnet. Mis omakorda on väga vajalik alus edasi minekuks.”
Aastapäeva logoga väljaanded
TTÜ aastapäeva logo kannavad mitmesugused väljaanded. Nende 17 väljaande seas on konverentside kogumikud ja õpikud. Ülikooli ajalehe Mente et
Manu numbrid 3 - 19 (2008) ja üks eriväljaanne kandsid samuti ülikooli aasta-

Ainulaadne pingemuundur
taastuvenergeetikale
Ilmselt ei leidu tänapäeval inimest,
kes poleks kuulnud sõnu taastuvenergeetika või roheline energia.
Tegu on alternatiivsete loodussäästlike energiaallikatega nagu
kütuseelemendid, päikesepatareid,
tuuleenergia jt. Huvitav on aga
mainida, et praktiliselt kõigi selliste väljundiks on elektrienergia.
Sõltuvalt allika tüübist võib elemendi väljundpinge suures ulatuses varieeruda. Siit tekib aga kõigile taastuvenergia allikatele ühine
probleem – kuidas ühendada nad
üldisesse elektrivõrku, kus pinge
väärtused standarditega ﬁkseeritud. Vaja läheks pingemuundurit. See probleem kuulub otseselt
jõuelektroonika ehk elektrienergia
muundustehnika valdkonda.
Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi
teadurid töötasid käesoleval aastal
välja maailmas täiesti ainulaadse
topoloogiaga muunduri, mis on küll
eelkõige mõeldud kütuseelementidele, kuid väikeste muudatustega
sobib suurepäraselt ka teistele taastuvenergiaallikatele. Tegu on pinget tõstva alalispingemuunduriga,
mille teeb ainulaadseks muunduris kasutatud impedantstüüpi
vaheldi (ingl Z-source inverter).
Impedantstüüpi vaheldeid on maailmas arendatud veidi üle viie aasta
ja praegu uuritakse neid maailmas
ainult umbes kümnes ülikoolis.
TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi väljapakutud idee
rakendada impedantstüüpi vaheldeid alalispingemuundurites on es-

makordne maailmas. Võrreldes
teiste alalispingemuunduritega on
impedantstüüpi muundur lihtsama ehitusega, realiseeritav väiksema transistoride arvuga, seetõttu
ka odavam. Tänu topoloogia iseärasustele on tagatud ka transistoride täielik kaitse võimaliku lühise vastu.
Muunduri esimene prototüüp on
ühefaasilise impedantstüüpi vaheldiga isoleeritud alalispingemuundur
võimsusega 1 kW. Prototüüp valmis tihedas koostöös välisﬁrmadega ja Poola Gdynia Mereakadeemiaga TTÜ baasﬁnantseerimise
toetusel.
Tallinna Tehnikaülikooli teadla-

päeva logo.

T&A
sed viibisid kolmenädalasel visiidil Gdynia Mereakadeemias, mille
vältel ehitati valmis selle muunduri
prototüüp. Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja jõuelektroonika
instituudis töötab kõnealuse projekti täitmisel kolmeliikmeline jõuelektroonika grupp: vanemteadur
Dmitri Vinnikov ning teadurid Tanel
Jalakas ja Indrek Roasto. Gdynia
Mereakadeemias on asjaga seotud professor Ryszard Strzelecki ja
dotsent Marek Adamowicz. Hetkel
jätkuvad muunduri katsetused TTÜ
jõuelektroonikalaboris.
Sügiseks
on plaanitud võimsama prototüübi
(10 kW) valmimine ja väljatöötatud
lahenduse patenteerimine.
Indrek Roasto

Pingemuunduri uurimine Poolas: (vasakult) dotsent Marek Adamowicz, teadurid Tanel Jalakas, Indrek Roasto.

Uus magistriõppekava on
tervishoiutehnoloogia
Õpe
2009. a sügisest avatakse Tallinna
Tehnikaülikooli kliinilise meditsiini
instituudis uus magistriõppekava tervishoiutehnoloogia.
Õppekava eesmärk on valmistada ette e-tervisetehnoloogia spetsialiste, kes on õppekava läbides
omandanud oskusteabe töötamiseks tervishoiusektori ettevõtetes,
tundes e-tervisepõhiseid infotehnoloogiliste rakenduste eesmärke, ülesehitust, funtsionaalsust,
meditsiiniinfo töötlemist, standardiseerimist ja vajaliku info edastamist klientidele ja selle kasutamist
tervishoiunõudlusele
vastavalt.
Õppekava on valminud koostöös
Eesti tervishoiuettevõtetega AS
Medicum, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Eesti e-tervise sihtasutusega ning Helsingi Tehnikaülikooli ja

Rootsi karolinska instituudiga.
Õppetöö on inglise keeles ning
osaliselt e-õppesüsteemi vormis.
Uut tervisetehnoloogia õppekava
õppima asumiseks peab selle aasta juunis läbima sisseastumiskatse.
Sisseastumise eelduseks on bakalaureusekraadi omamine ning eksamiks on arenguvestlus. Tervisetehnoloogia õppesse oodatakse
kandideerima meditsiini-, infotehnoloogia-, ettevõtlus-, kvaliteedi-,
turundus– ja kommunikatsiooni tudengeid.
Õppekava õppima võetakse kuni 35 tudengit, kellest 3 saavad
õppida tasuta. Lisaks tudengitele on võimalus juba tervishoiusektoris töötaval inimesel ennast tervisetehnoloogia õppekava osas
täiendada. Selleks on loodud vastavad õppeainete moodulid, millest
saab valida endale sobivaima.
Tervisetehnoloogia
õppekava on ainulaadne nii Eestis kui ko-

Tehnoloogiapargid külas
14-15. mail külastasid TTÜd Portugali, Kreeka ja Rumeenia tehnoloogiaparkide ja ülikoolide esindajad.
TTÜ koos Eesti Masinatööstuse
Liiduga on Eesti-poolseteks partneriteks ELi projektis „Ettevõtlikkuse ja innovatsiooni edendamine“
(PREMIO,
http://www.premioproject.eu/), mille raames töötatakse välja e-koolitus- ja tugisüsteemi
ülikoolide tudengitele ja akadeemilise pere liikmetele tehnoloogiapõ-

histe ettevõtete loomiseks vajalike
teadmiste andmiseks ning oma ettevõtete loomiseks. Kavas oli kohtumine arendusprorektoriga ning
laiem nõupidamine, väljatöötamisel
osalesid mehaanika-, majandus- ja
sotsiaalteaduskonna õppejõud. Ettevalmistamisel on koostöölepe
Tehnopoliga, mis võimaldab edukatel koolituse läbinutel liikuda otse eelinkubatsioonifaasi. TTÜst on
pilootkursusel õppimas paarküm-

gu Euroopas, see tagab nii kohaliku kui ka rahvusvahelise üliõpilaste
ja lektorite huvi. Lisaks loengus
osalemisele peavad tudengid läbima praktika parternettevõtetes,
mis loob kontakti tudengi ja tema
potsensiaalse tööandja vahel ning
annab võimaluse tudengil tutvuda
e-tervise süsteemidega ja osaleda
nende loomisel.
Tervisetehnoloogia õppekava
hakkavad õpetama õppejõud, kelle
valimisel oli eelduseks nii teoreetiline kui ka praktiline töökogemus.
KMI – kliinilise meditsiini instituut loodi Tallinna Tehnikaülikooli
Tehnomeedikumi osana, kuid iseseisva üksusena aastal 2007. Instituut tegutseb teadus-, õppe- ja
arendusasutusena meditsiinivallas.
Ruth Sepper
Tervisetehnoloogia õppekava
juhtiv professor

Külalised

mend tudengit ja akadeemilise pere liiget, kursus toimub paralleelselt
neljas riigis. Eesmärgiks on seeläbi
tõsta Euroopa uute tehnoloogiapõhiste väikeettevõtete arvu kust.
Tauno Otto

Artiklid seoses aastapäevaga
TTÜ Raamatukogu pani kokku loetelu aastapäevaga seotud artiklitest, mis sisaldab 57 nimetust (aastavahetuse seisuga). Need artiklid ilmusid ajakirjas
Inseneeria, ajalehtedes Postimees, Eesti Päevaleht, Õpetajate Leht, Linnaleht,
Studioosus, maakondlikes ajalehtedes
Meie Maa, Oma Saar, Põhjarannik ja Pärnu Postimees ning meie ülikooli ajalehes
Mente et Manu. Artiklite autoritest kõige
aktiivsem oli Marit Meri.
Pisitrükised
Selles grupis ilmusid L. Lõhmuse ja P.
Klõsheiko kavandatud erimargiga postkaart „Tallinna Tehnikaülikool 90“, A.
Mittal-Jõgiste kujundatud ülikooli kalendrid, ürituste kutsed, kavad ja muud
mitmesugused tarbetrükised.
Elektroonilised teavikud
Valmisid videofilmid: Eesti Vabariik ja
Tehnikaülikool, Pidulik koosolek TTÜ
90 ja Galakontsert TTÜ 90.
Aastapäeva info levitamiseks koostati
ülikooli kodulehekülje alalehekülg.
Aastapäeva logoga olid koostatud ülikooli rektori elektrooniline uusaasta õnnitlus ja mitme ürituse elektroonilised
kutsed.
Esiletõstmist väärivad need inimesed, kes oma põhitöö kõrvalt leidsid aega
ja huvi koguda algmaterjali ning kokku
kirjutada käsikirjad. See on tohutu potentsiaal, mis tehnikaülikooli seinte vahel eksisteerib.
Väljaannete valmimisse andsid oma
panuse ka toimetajad, kujundajad, korraldajad, trükkijad ja filmijad. Üleülikooliliste raamatute valmimisele aitasid oluliselt kaasa prorektorid Jakob Kübarsepp
ja Rein Vaikmäe, kes olid rektori käskkirjadega kinnitatud toimetuskolleegiumite esimeesteks. Struktuuriüksuste väljaannete koostamisel oli kindlasti oluline
ka direktorite ja juhatajate ning dekaanide tugi. Suur tänu kõigile, kelle ühistööna need asjalikud, sisukad ja ilusad trükised valmisid.
Selle kirjutise aluseks olnud loetelude kokkupanekuks tegid palju tööd Milvi
Vahtra TTÜ Raamatukogust ja TTÜ Kirjastuse direktor Jüri Veerits, kellele siin
suur tänu.
Olgu lisatud, et äsja ilmus ka kogumik kõigist TTÜ 90. sünnipäevaga seotud dokumentidest .
Koostas
Väino Rajangu

Tudengielu
Jaan Poska stipendiumide
üleandmine
15. mail anti Jaan Poska majas üle temanimelised stipendiumid. Tallinna linnavalitsus valis välja kümme Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilast, kes hakkavad
saama Jaan Poska nimelist stipendiumi. Stipendiumi said Els-Hedvig Kerge,
Monika Sergejeva, Vivika Väizene, Aire
Västrik, Oliver Järvik, Dmitri Šumigin,
Gültšara Tarmas, Kaspar Valgepea, Karli
Jaason, Kaarin Ratas, teatas Raepress. Iga
stipendiumi suurus on 20 000 krooni.
Vastavalt Jaan Poska nimelise stipendiumi statuudile makstakse stipendiumi
kümnele TTÜ üliõpilasele silmapaistva
tegevuse eest Eesti Vabariigi ja Tallinna
linna arengu heaks. Samuti arvestatakse üliõpilase teadmisi, akadeemilist edukust, avarat silmaringi, positiivseid isikuomadusi, väljapaistvaid juhiomadusi
ning autoriteeti kaasüliõpilaste ja õppejõudude seas. Traditsiooniliselt antakse
Jaan Poska nimelised stipendiumid pidulikult üle Tallinna päeval, 15. mail.
Tallinna linnavalitsus ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid 2001. aastal koostöökokkuleppe ja 2002. aastal
koostöölepingu, mille kohaselt Tallinna linnavalitsus finantseerib iga-aastaselt
Jaan Poska nimelise stipendiumi väljamaksmist 200 000 krooni ulatuses.

Poska stipendiumide üleandmisel õnnitlesid tudengeid Tallinna Linnavolikogu
esimees Toomas Vitsut ja TTÜ arendusprorektor Andres Keevallik.
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TTÜ on saamas meedia lemmikuks
Vastavalt ETA Monitooringule ilmus Eesti meediakanalites 1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini
2009 kokku 4977 kõrgharidusega
seotud uudist. Kahe kvartali võrdluses püsis 2008. aasta IV kvartali
kajastuste arv küll stabiilselt kõrge,
ent koguarvult ilmus enam uudiseid 2009. aasta I kvartalis (vastavalt 2367 ja 2610 kajastust).
Avalik-õiguslikest ülikoolidest mainiti kahe kvartali jooksul Tartu Ülikooli 3533, Tallinna Tehnikaülikooli 1162 ja Tallinna Ülikooli 1095
korral (vt. graaﬁk 1). Eesti Maaülikooli, Kunstiakadeemia ja Muusika-akadeemia mainingute hulk oli
oluliselt madalam.
Meediakajastuste trendid. Võrreldes 2008. aasta IV kvartaliga, kui
TTÜ tegemisi kajastati meedias
396 korral, kasvas ülikoolile pööratud tähelepanu 2009. aasta I kvartalis ligi kahekordseks: kajastuste arv küündis 766-ni. Ka kuude
omavahelises võrdluses võib ära
märkida püsivat kasvutrendi, kuna
ülikooli tegevuse kajastamine kasvas 112-lt kandelt 2008. aasta oktoobris 366 kandeni 2009. aasta
märtsis.
Esimese kvartali jooksul pälvis
meedia tähelepanu põhiliselt teadustööga seonduv (510 uudist) ja
TTÜ sportlaste ning spordiklubide
tegevus (156).
Võrreldes ülikoolide mainingute
osakaalu kogu kõrgharidustemaatika kajastamises (vt. graaﬁk 2), ilmnes, et TTÜ osakaal küündis 2008.
aasta IV kvartalis 14%ni, 2009.
aasta kolme esimese kuu jooksul

tõusis aga 22%ni, möödudes ühtlasi Tallinna Ülikooli kajastuste osakaalust (vastavalt 18% ja 17%).
Olulisimad TTÜga seotud teemad
Tervet kvartalit läbivaks teemaks
võib pidada TTÜ teadustegevuse
käsitlemist seoses ülikooli teadlaste uurimisprojektide ja tulemuste
kajastamisega ning meedias aktuaalsete valdkondade kommenteerimisega. Nii jagas oma kommentaare riigieelarve kärpimise
kohta TTÜ rektori nõunik emeriitprofessor Jaak Leimann; Nord
Streami gaasijuhtme rajamise kohta Läänemerre TTÜ Küberneetika
Instituudi juhtivteadur Tarmo Soomere; kääritatud kalja mõju tervisele selgitas avalikkusele TTÜ toiduainete instituudi professor Raivo
Vokk. Ka Tallinna tänavavalgustuse ööseks välja lülitamisega kaasnevaid ohukoldeid aitasid välja selgitada TTÜ teadlased.
Olulised teemad I kvartalis 2009:
• Tallinna Kolledži äriõiguse õppekava akrediteering;
• koostöölepingud Hugo Treffneri
Gümnaasiumi, Viimsi Keskkooli
ja Rocca al Mare kooliga; Tartu
Ülikooli ja Tartu kõrgema kunstikooli ning jäätmete taaskasutusettevõttega Ecocleaner;
• TTÜ parimad: aasta teadlane
juhtivteadur Mart Min ja parim
noorteadlane vanemteadur Gert
Jervan. Valiti ka parimad õppejõud ning teadusartiklite autorid;
• koostööleping 22 osapoole vahel, mille tulemusena tuleb TTÜ
Virumaa Kolledžisse kompetentsikeskus;

Graaﬁk 1 Avalik-õiguslike ülikoolide mainingute võrdlus
(Oktoober 2008 - märts 2009)

• TTÜ plaanid seoses tennisehalli
ja ujula rajamisega;
Kõneisikud. Ülikoolide rektoritest
said kolme kuu jooksul enim tähelepanu TÜ rektor Alar Karis (86
kajastust), TTÜ rektor Peep Sürje
(41 kajastust). TTÜ rektori olulisimad sõnavõtud ajakirjanduses: ministeeriumi otsus jätta TTÜ Tallinna Kolledži äriõiguse õppetool ilma
akrediteeringust, TTÜ ja Tartu Ülikooli koostöölepingu sõlmimine,
soovitused kõrgkoolidesse õppima
asujatele, teklitseremoonia ja TTÜle riigieelarvest määratud 20 miljonit krooni uue ujula, spordihoone ja
õppehoone ehitamiseks.

Graaﬁk 2. Avalik-õiguslike ülikoolide
mainingute osakaal
(Jaanuar - märts 2009)

Eesti Energia toetab akadeemilist järelkasvu
Algus lk. 1

Aastaks 2012 peab olema valmis
tuumaenergeetika alane seadusandlus ning sellega seotud kompetentside tagamine. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli
ja Stockholmi tehnoloogiaülikooliga rakendatakse tuumaenergeetika alane õpepkava. Võimalik otsus tuumajaama raajmiseks võiks
seega tulla kõige varem aastaks
2014. Seoses sellega on EE alustanud ka uuringuid tulevase tuumajaama perpsektiivse asukoha
leidmiseks. Eestis on välja valitud
6-7 võimalikku asukohta. Mis puutub tuumajaama rajamisse, siis rõhutas A. Tropp, et tänasel päeval
pole see enam niivõrd tehniline ega
ka keskkonnapolitiiline probleem,
sest uued tehnoloogiad tagavad
tuumajaama efektiivsuse koos väga kõrge turvalisusega. Peamiseks

T&A
18.-19. mail korraldas Tallinna Tehnikaülikool koos SA Archimedese
ja Norra Energeetika Instituudiga
kolmanda Põhjamaade päikese-

Haridus

selgitamist ja eelarvamuslike hirmude peletamist. Just sellega läks
A. Tropp tegelema samal päeval
Paldiskisse, ehkki hilisema ajakirjandusliku kajastuse järgi kohates
seal just seda teadmatusest põhjustatud umbusku ja tõrjuvat hoiakut, mida pidas ta ka TTÜs esinedes tuumaenergeetika arendamise
praeguseks põhiliseks komistuskiviks. EE tuumaenergeetika programmi juht tõi oma ettekande lõpuks välja kolm olulisimat eesmärki
lähiaastate jaoks: põlevkivi osakaalu vähendamise energeetika üldmahus, tuumajaama rajamise otsuse langetamise, aga mitte enne kui
2014, ning ühtaegu sellega ka vajaliku seadusandluse ning ettevalmistustöö lõpetamise.
probleemiks kujuneb pigem üldsuse teavitamine ja tuumajaama rajamisele soodsa avaliku arvamuse

tagamine, mis tähendab järjekindlat tööd võimaliku asukoha rahvaga, tuumajaama tööpõhimõtete

Refereeris
Mart Ummelas

TTÜ kommertsialiseerib päikesepatareisid
energeetika konverentsi. Konverentsi eesmärgiks oloi parandada
koostööd Põhjamaade teadlaste
vahel päikeseenergeetika alal, et

Akadeemik Enn Mellikov TTÜ katusel oma päikesepatareide juures.

anda oma väärikas panus maailmateadusesse ja rakendustesse selles
väga perspektiivses alternatiivse
energeetika valdkonnas.
Konverentsi Eesti-poolseks korraldajaks on akadeemik, TTÜ professor Enn Mellikov, kes loodab,
et konverents annab järjekordselt kõrge hinnangu TTÜs päikeseenergeetikas läbiviidavale teadusja arendustööle, mille eesmärgiks
on Eestis tööstuse loomine kõrgtehnoloogiliste
päikesepatareide
kommertsialiseerimisel.
Päikeseenergeetika
võidukäigu
tunnistuseks on möödunud aastal toimunud umbes 85 % tõus
maailmas päikesepaneelide tootmises. Tallinna Tehnikaülikooli teadlastel on sellel alal arvestatav teaduspotentsiaal. Selle tunnistuseks
on TTÜ teaduslaborile Euroopa Liidu Päikeseenergeetika Tippkesku-

se nimetuse omistamine aastatel
2002-2007 ja TTÜ kuulumine Põhjamaade Päikeseenergeetika Tippkeskusesse.
Hetkel võtavad TTÜ teadlased osa kolmest ELi teadus- ja
arendustegevuse projektist ning
kolm projektitaotlust on läbivaatamisel. Möödunud aastal moodustati TTÜ teadusmahukas ﬁrma CrystalSol, mille ülesandeks on
kommertsialiseerida TTÜ teaduslaboris loodud uut tüüpi päikesepaneelid.
Konverentsist võttis osa 80 selle valdkonna tippteadlast kaheksast riigist. Lisaks ettekannetele
tutvusid konverentsikülalised ka
TTÜ vastavate teaduslaboritega,
kuhu on viimastel aastatel erinevatest allikatest investeeritud umbes
5 miljonit eurot.

Haridus ja majandus 2009
TTÜ Haridusuuringute keskuse eestvedamisel toimus 8-9. mail seitsmendat
korda rahvusvaheline konverents “Haridus ja majandus”. Eelmisel konverentsil
tekkis osavõtjatel suur huvi erakõrgkoolidega seotud küsimustes ja selle huvi rahuldamiseks kaasati seekord konverentsi korraldamisse Mainori Kõrgkool, kelle
ruumides ka konverents toimus. Teisena
kaasati Vilniuse Ülikooli ärikateeder, kes
on haridusuuringute keskuse pikaaegne
koostööpartner ja osales ka 2006. aastal
analoogse konverentsi korraldamisel.
Seoses rahvusvahelise majanduskriisiga osutus osavõtjate arv varasemate konverentsidega võrreldes oluliselt
väiksemaks. Esindatud olid Poola, Tšehhi, Slovakkia, Venemaa, Leedu ja Eesti. Välisriikidest saabunud kõigi osavõtjate kvalifikatsioon vastas Eesti ülikooli
doktorikraadi tasemele. Ilmselt madalama kvalifikatsiooniga õppejõududele ei
jätkunud vahendeid konverentsist osavõtuks. Näiteks lätlased saatsid e-maili ja
märkisid, et seoses majanduslike raskustega on vähendatud palkasid ja oldud nädal palgata puhkusel ning igasugused lähetusrahad puuduvad.
Konverentsi ajaks ilmus ingliskeelne
eelretsenseeritudkogumik„EDUCATION
AND ECONOMY 2009“ Materials of
international scientific conference. Tallinn
– Vilnius 2009 ja sealt saab vastuse konverentsi sisulistele küsimustele. Erinevate
riikide esindatus konverentsil andis võimaluse vahetuks ja aktiivseks infovahetuseks hariduse ja majanduse aktuaalsetes küsimustes.
Väino Rajangu
Haridusuuringute keskuse juhataja
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 Press
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Õpe
TTÜ Euroopa Instituudist
Ilmselt teavad veel vähesed, et seoses endise eraülikooli International University
Audentes (IUA) omandamisega siirdus
TTÜ haldusalasse ka IUA Euroopa Instituut, mis on tänaseks tegutsenud juba
üle 10 aasta. Instituudi formaalseks alguseks tuleb pidada 17. aprillil 1998, mil
registreeriti ametlikult uue Eesti tingimustes pretsedenditu eraõigusliku instituudi põhikiri. Asutajateks olid toonase Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi (RASI) etnopoliitika töörühma
juht Aksel Kirch ja Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituudi direktor Juhan
Sillaste. Tegelikult oli vastavaid uuringuidki alustatud juba varem ning uus
instituut ei sündinud sugugi tühjale kohale. Juba mõnda aega oli tegutsenud
RASI Eurouuringute Keskus, mille rolli
tookord loodud OÜ Eurouuringute Instituut üle võttis.
Instituudi peamiseks suunaks kujunesid sotsioloogilised uuringud, mis
olid seotud Eesti elanike suhtumisega
Euroopa Liitu, liitumiseelse aja ootuste
ja lootusega, aga ka olulisemate majandus- ja julgeolekupoliitiliste küsimustega ning meediauuringud. Üsna varsti kujunes instituudi tuumikuks olnud
töörühma (Aksel Kirch, Marika Kirch ja
Tarmo Tuisk) peamiseks uurimisvaldkonnaks viimaste aastate identiteedimuutused Eestis, eraldi eestlaste ja eestivenelaste lõikes. Seejuures rakendati
Eestis ainulaadset Ulsteri Ülikooli professori Peter Weinreichi poolt välja töötatud nn. Identiteedi Struktuuri Analüüsi (ISA) meetodit
Juba algusaastatel sai instituut olulisi
tellimusi (näiteks PHARE raames), hiljem on osaletud mitmetes Eesti Teadusfondi grandiprojektides. Rakenduslikke
uuringuid on Euroopa Instituudilt tellinud Eurointegratsioonibüroo ning teised riigi- ja kohaliku omavalitsusasutused. 2002. aastal organiseeris Eurouuringute Instituut Pärnus neljanda rahvusvahelise konverentsi sarjast “Monitoring
Preparations of Transition Countries for
EU-Accession”, millest võtsid osa paljud sotsiaalteadlased Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Tšehhi Vabariigist, Slovakkiast, Sloveeniast, Ungarist ja Rumeeniast. Samal 2002. aastal evalveeriti
Eurouuringute Instituudi poolt viljeldav
teadussuund („Euroopa võrdlevad sotsiaaluuringud“) Eesti sotsiaalteaduslike
institutsioonide üldise hindamise käigus. Asjaolusid arvestades küllaltki kõrge hinde põhjenduseks toodi asjaolu, et
väiksel uurimiskeskusel oli õnnestunud
saavutada oma eesmärgid arvuliselt üsnagi tagasihoidliku meeskonnaga.
30. detsembril 2003 liitus Eurouuringute Instituut AS Audentesega ja reorganiseeriti Audentese Ülikooli Euroopa
Instituudiks. Ülikooli koosseisus jätkas
Euroopa Instituut oma senist teadustegevust (näiteks osalemist ETF grandiprojektides), seda uurimisvaldkonnaliselt isegi mõnevõrra laiendades. 2006.
aastal osales instituudi töörühm Euroopa Komisjoni poolt finantseeritavas projektis “The Aspect of Culture in the Social
Inclusion of Ethnic Minorities and Roma/
Sinti Groups”, mille käigus uuriti kultuuriliste faktorite osatähtust rahvusvähemuste sotsiaalsel kaasamisel võrdlevalt 6 Euroopa Liidu praegusel liikmesmaal. Samal, 2006. aastal osales instituut ametlikult ka seni viimaseks jäänud
Audentese kevadkonverentsi “Europe’s
Role in the World and the Future of
European Union” korraldamisel.
2008. aastal seoses “emainstitutsiooni“ (endise eraülikooli International
University Audentes) siirdumisega TTÜ
haldusse, omandas TTÜ ühtlasi ka omaette juriidilise isikuna registreeritud “tütarettevõtte“ Euroopa Instituudi. Seejuures peaksid edaspidi veelgi tugevnema niigi tihedad Euroopa Instituudi suhted TTÜ majandusteadusteaduskonna struktuuriüksusena moodustatava Rahvusvaheliste Suhete Instituudiga,
eriti selle Euroopa uuringute õppetooliga, kus on rakendatud enamus Euroopa Instituudiga seotud teadlastest. Euroopa Instituudi poolt algatatud Toimetiste sari (The Proceedings of the Institute
for European Studies) on juba praegu üle
kasvamas arvestatavaks eelretsenseeritud rahvusvaheliseks teadusajakirjaks
sotsiaalteaduste alal.
Instituudi pikemaajalisteks koostööpartneriteks on muuhulgas Põhja-Sak-

samaal Flensburgis asuv Euroopa Rahvusvähemuste Keskus, Ungari Teaduste Akadeemia Maailmamajanduse Instituut, Madridi Complutense Ülikooli
rahvusvaheliste suhete teaduskond Hispaanias, Soome Turus asuv Pan-Euroopa Instituut, aga ka mitmed teised Euroopa teadusasutused. Enamuse instituudi eksisteerimisajast on Euroopa Instituudi tegevust juhtinud praegune TTÜ
Euroopa uuringute õppetooli juhtaja
prof Aksel Kirch. Instituudiga on erinevatel aegadel olnud seotud muuhulgas Rein Ruutsoo, Ivar Raig, Einar Rull,
Tanel Kerikmäe, Ülo Ennuste, Thomas Pedersen, Mihails Rodins ja David
Ramiro Troitino.
TTÜ Euroopa Instituudil on oma
kodulehekülg Internetis http://www.ies.
ee, kust võib leida lähemalt informatsiooni, muuhulgas ka suurema osa instituudi publikatsioonidest.
Mait Talts

Haridus
Jätkama magistriõpinguid
8. mail tutvustati TTÜ avaliku halduse instituudis haldusjuhtimise, avaliku halduse ja
tehnoloogia valitsemise magistriprogramme.
Ameerika Ühendriikide kunagine president John F. Kennedy on öelnud: „Juhtimine ja õppimine on teineteise jaoks hädavajalikud.”
TTÜ avaliku halduse instituudi direktor prof Rainer Kattel on öelnud: „Demokraatlik valitsemine eeldab avaliku halduse valdkonnas hästi ette valmistatud avalike
teenistujate, ekspertide ja valitsusväliste organisatsioonide personali kõigil valitsemistasanditel. Haritud spetsialistid on iga organisatsiooni nurgakiviks. Õppida ja juurde
õppida ei ole kunagi hilja.”
Haldusjuhtimise magistriõpe on suunatud inimestele, kes tegutsevad avaliku haldusega seotud valdkonnas, kuid kes
on kõrghariduse omandanud mõnel muul

erialal, näiteks loodusteaduslikul või humanitaarsel. Õppetöö toimub kahel korral
kuus reedeti-laupäeviti. Haldusjuhtimise
magistriõpe annab põhjaliku ülevaate riigi toimimise aluspõhimõtetest, avalike organisatsioonide juhtimise probleemidest ja
lahendustest. Erialaõppes saab spetsialiseeruda kas haldusjuhtimisele või kriisireguleerimisele. Avaliku halduse magistriõppesse on oodatud need, kel on sotsiaalteaduslik
haridus. Õpe toimub päevases vormis, st
nädala sees pärast tööpäeva lõppu. Avaliku halduse õppekava annab tervikliku
arusaama riigi ülesehitusest ja toimimisest, avalikust teenistusest, poliitikakujundamisprotsessidest ning riigi rollist majandusarengus.
Ingliskeelse tehnoloogia valitsemise magistriõppe eesmärk on ette valmistada interdistsiplinaarse taustaga avalikke teenistujaid ja poliitikaanalüütikuid, kes
oleksid võimelised teadmistepõhist riiki ja
ühiskonda juhtima, analüüsima ning arendama.

Sport
TTÜ oli edukas ülikoolide
spordipäeval
6. mail võtsid spordis mõõtu 8 Tallinna
kõrgkooli: Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolledž,
Sisekaitseakadeemia, Tallinna Majanduskool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Euroülikool. Osa
võttis 250 tudengit. Esikoha võitis Tallinna Tehnikaülikool 300 punktiga. Teise koha saavutas Tallinna Ülikool 251 punktiga,
kolmandaks jäi Sisekaitseakadeemia.
Jõudu prooviti 14 alal. Meeskonnamängudes sai proovida bowlingut, korv-,
jalg- ja võrkpalli. Individuaalaladest võisteldi sulgpallis, lauatennises, jõualadel,
jooksus, orienteerumises ja ujumises. Samuti sai kätt proovida piljardis ja sõudeergomeetritel. Kavas oli ka täiesti uudne
ala – WII – video tennisemäng.

EESTI TA TEADUSAUHINNAD
ÜLIÕPILASTELE
Eesti Teaduste Akadeemia annab 2009. aastal paremate
üliõpilastööde autoritele välja rahalisi auhindu.
Teadustööde võistlusel võivad osaleda Eesti ülikoolide
üliõpilased ja eesti päritoluga üliõpilased välismaa ülikoolides,
kes töö esitamise ajal jätkavad ülikoolis diplomi-, bakalaureusevõi magistriõpet või on lõpetanud need perioodil 1.09.200831.08.2009.

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

Konkursile võib esitada õpingute ajal lõpetatud ning vormistatud
teadustöid, samuti nende tööde tulemuste põhjal avaldatud
teaduspublikatsioone, milles üliõpilane on ainus või esimene
autor. Esitatavad tööd võivad olla vormistatud ka diplomi-,
bakalaureuse- või magistritööna.

PROFESSOR

(01.09.2009-31.08.2014)
Digitaalsüsteemide disaini alal infotehnoloogia teaduskonnas.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 12. juuni 2009.a.
MAJANDUSTEADUSKOND
Finantsarvestuse lektor (1 koht 01.09.2009-31.08.2012);
Majandusteooria teadur (0,5 kohta 01.09.2009-31.08.2012);
MEHAANIKATEADUSKOND
Metallide tehnoloogia lektor (1 koht 01.09.2009-31.08.2014);
Materjaliõpetuse assistent (1 koht 01.09.2009-31.08.2014).
Dokumentide esitamise tähtaeg on 1. juuni 2009.a.

Konkursikomisjon valib auhinnatud tööde autorite seast esinejad
sügisel Teaduste Akadeemia saalis toimuvale üliõpilastööde
võistluse võitjate konverentsile.
Vastu võetakse töid (köidetult), mille koos isikliku kirjaliku
avalduse ja vajalike isikuandmetega (nimi, aadress, õppeasutus,
eriala, kursus, telefoninumber, e-post) esitavad või postiga
saadavad tööde autorid ise. Tööle lisada juhendaja kirjalik
arvamus. Võõrkeelne töö peab sisaldama ka eestikeelset pealkirja
ja lühikokkuvõtet.

Konkursil osalemiseks esitada personaliosakonda järgmised dokumendid:
- avaldus rektori nimele,
- haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi ärakiri,
- Curriculum vitae koos publikatsioonidega täidab ja avalikustab kandideerija
ETIS-s. Juhul, kui kandideeritakse esmakordselt ning kandideerija ei oma
ETIS-e kasutajakontot, siis saata kasutajakonto avamiseks elektronkiri oma
nime ja sünniajaga, selgituseks „TTÜ-sse kandideerimiseks kasutajakonto
loomine“, aadressile etis@archimedes.ee
Täpsem teave konkursi kohta TTÜ personaliosakonnast aadressil:
Ehitajate tee 5, Tallinn 19086, ruum III-105 Telefon: 620 2056,
e-mail: personal@ttu.ee, http://www.ttu.ee/

Töid võetakse vastu 4. septembrini aadressil: Eesti Teaduste
Akadeemia, Kohtu 6, 10130 Tallinn.
Info tel 645 07 12, http://www.akadeemia.ee

Mente et Manu – Mõistuse ja Käega

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond kutsub Sind,

hea vilistlane,
selle aasta suurimale koolitussündmusele, mis toimub
uues moodsas ülikoolihoones!

VILISTLASTE KOOLIPÄEV
27. augustil 2009 kl 13.00
Akadeemia tee 3, Tallinn

• Tasuta seminarid, workshopid teaduskonna säravaimate
vilistlaste juhtimisel
• Uued ja vanad kontaktid – loome majandusteaduskonna
vilistlaste võrgustiku!
• Üllatusesinejad
• Õhtul pidulik vastuvõtt uue maja fuajees.
Seminare juhivad Sandor Liive, Robert Kitt, Linnar Viik,
Tõnu Toompark, Henrik Hololei jt nimekad vilistlased.
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Lisainfo telefonil: 620 39 49
Akadeemia tee 3, Tallinn 12618 majandus.ttu.ee

