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1. Juhatuse aruanne









Juhatuse töö on olnud rahulik, kuna tegemist semestri lõpuga.
Projektide raames on firmadelt küsitud sponsorlust.
Qahdit üritab käima saada uued projektid ja nende ideed paika panna. Käimasolevad
projektid on plaanis korralikult lõpuni viia. Töövarju projekt on lõpusirgel ning
motivatsiooniloengud on olnud edukad.
Kadri-Anni sõnul oli jõulupidu väga edukas ning inimesed jäid üritusega väga rahule.
Vaadates tagasi semestri algusele, tundub juhatusele, et on toimunud areng ning asjad
sujuvad paremini.
Semester oli ürituste korraldamise ja rahulolu mõttes edukas – üritusi oli tihedalt ja
osalus oli ka hea.

2. TTÜ tulevikusuunad






TTÜ-l on kaks suunda tulevikuks, kuna järjest vähem on gümnasiste ning õppekavade
täituvus ajas väheneb. Edaspidi hakatakse erialasid koondama ja ühendama. Hetkel
tegeleb õppekavadega seitse töögruppi.
Vastavalt struktuurimuudatusele on TTÜs aastaks 2017 neli teaduskonda – täpsed
teaduskondade nimed ja kuuluvused pole hetkel veel täielikult paigas.
Hetkel juba õppivaid tudengeid muudatused ei puuduta, õppekavad on avatud kuni
lõpetamiseni.
ÜNide tulevik on hetkel veel hägune, tuleb teostada läbirääkimisi.

3. Üliõpilasesinduse valimised







Elisa toob näiteid, mida on võimalik tudengiesindajana muuta : Nt raamatukogu
lahtioleku küsimus, parkmine jm. Soovitab kandideerida kõigil, kes tahavad tõsiselt
tööd teha ja ülikooli hariduslikes küsimustes kaasa lüüa. Ühtlasi on see hea võimaluse
enda arendamiseks.
Reaalselt on ehitusteaduskonnal kolm mandaati, kuid lisaks nendele on ka
vabamandaadid. Hetkeseisuga oli ehitusteaduskonnast viis esindajat.
Taavi kirjeldab, kuidas Üliõpilasesindus tegeleb praegu Esinduskogu
ümberkorraldamisega, et tulevastel liikmetel oleks rohkem võimalusi ise reaalseid
dokumente ja lehendusi välja töötada algusest lõpuni. Kahtlemata väga huvitav
kogemus.
Olenemata sellest, kas kandideerib keegi võõras ehitusteaduskonnast või enda tuttav,
hääletada tasub siiski, kuna suurem valimisaktiivsus näitab teaduskonda heast küljest.
Lisaks sellele on seeläbi võimalik vabad mandaadid endale saada.



Martin räägib enda kogemusest, kuidas ta on ennast palju saanud arendada koostades
erinevaid dokumente. Ühtlasi on palju tehtud koostööd ka Üliõpilasesinduse
esimehega.

4. Käimasolevad projektid ja tegevused
BuildIT


Helina viib kurssi BuildIT'i projekti progressiga. Konverentsil on kinnitatud neli
esinejat, aktiivselt otsitakse välislektoreid, üks loeng on veel ilma esinejata.
Võistluspäeva jaoks töötatakse välja ideid. Palun mõtteid ja tagasisidet
võistluspäevale – mida sooviksid inimesed näha/õppida selle raames.

Töövarjuprojekt


Karl annab ülevaate projektist: Hetkeseisuga on 34 inimest käinud töövarjuks, osad
on minemas veel jaanuaris. Kokku käib töövarjul umbes 40 inimest. Probleemiks on
vaid see, et osad tudengid ei võta ettevõtetega ühendust ja ei vasta kirjadele. Üldiselt
on projektitiim teinud väga head tööd.

Elamumessi külastus


Helena teeb ülevaate projekti hetkeolukorrast. Plaan elamumessile sõita on juuli lõpus
20 inimesega. TarKÜNlt oodati vastust, kuna nendel on Soomes kontaktid olemas.
Kahjuks aga on kujunenud nii, et soomlaste poolt on huvi väike. Toimub majutuse
otsimine.

Väljasõidud


Ethel teeb ülevaate toimunud logistikute väljasõidust. Külastati Muuga sadamat,
DHLi ja Omnivat. Kohal käis inimesi kahjuks vaid kuus, kuid sellest hoolimata oli
väljasõit huvitav. Osalejate vähesus võis olla tingitud sellest, et info ei liikunud välja
õigeaegselt ning kuna oli kommunikatsioonihäireid ettevõtetega. Tulevikus teeme
kindlasti paremini.

5. Mida oodata uuelt semestrilt ?


BuildIT 2016 – meie suurim korraldatav üritus











Erialade turniir – tuleb kahtlemata väga hariv ja võistluslikult lõbus. Ülesanded on
üldiselt valmis, käib nende läbikatsetamine.
Koostöö teiste Ünidega – plaanis korraldada ühine seminar logistikutele ja EMERA
tudengitele. Kaheosaline üritus, kus räägitakse nii mere- ja maatranspordist. Plaan
üritus korraldada Mektory hoones, ajaliselt paaritunnine üritus.
Võrkpall ja lauamängud koos ITÜNiga
Tutvumisüritus mehaanikutega. Tegevus pole veel paigas.
Energeetikutega on plaanis korraldada mälutreeningu koolitus.
Praktiliste oskuste koolitused : nt jootmine
Koostöös MTÜNiga koolitus majanduse initsiatiivil
Plaanis korraldada arengukava workshopid ja muudatused ETÜNi struktuuris. Selle
kohta täpsem info uuel semestril.

6. Täisliikmete väljakuulutamine


Kristina Volkova, Janek Pärn ja Kätriin Vossi

7. Kohapeal algatatud küsimused


Janek tutvustab Ergo Pikase main itud üritusest Ehituse Hackathon. Ürituse mõte
on viia IT ehituse praktilisele poolele lähemale. Kui meil on huvi, siis Pikas oleks
nõus hakkama meie mentoriks.
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