Elukutse ja eriala valimine ei ole kerg-e ülesanne. K õ rva l
seisja Võib ainult nõu anda. K a M esolev number kogu oma
informatsiooniga oja. äiniilt nõuandeks. Valida ja otsustada
tuleb igaühel enesel.
Valikuvõimalusi oh T P I-s palju. 28 eriala, veelgi rohkem
aga-vennasvabariikide kõrgkoolides, kuhu võib astuda meile
eraldatud -kohtadele meie vastuvõtukomisjoni kaudu..
Valikuks'esitatud erialad on kõik rahvamajandusele vaja
likud, tööpõld nendel lai. On traditsioonilisi erialasid, aga
ha alles hiljuti tek&inuid. Kuid sõltumata nimetusest on
kõik, nad seotud uusima tehnika ja tehnoloogiaga.
Teaduse ja tehnika väga kiire arengu tõttu ei tohi. kõrg
kool piirduda kaadri ettevalmistamisega ainult praegu kasu
tatava tehnika tarbeks. Kõrghariduse baasil saab ja peab
spetsialist oma teadmisi pidevalt täiendama. Eelpool öel
dust praktiline järeldus kõrgkooli astujale: tähtis on õigesti
valida mitte niivõrd eriala, kuivõrd eriala valdkonda (T P I-s
teaduskond). Kitsam spetsialiseerumine, töö- ja ametikoht
kujunevad välja hiljem, kui iiliõpilaspõlv juba seljataga.
Üliõpilaselus on romantikat: ühised ettevõtmised ehitus
malevas, spordis, taidluses, matkad, puhkeõhtud ja palju
muud. Romantika pole aga muidugi peamine. Selle nauti
miseks peab hästi laabuma üliõpilase põhiline tegevus —
õppetöö.
Üldisteks eeiausteJKs insenerikutse omandamisel on piisa
vad keskkoolis omandatud teadmised ja tahe ning võime
järjekindlaks õppetööks kõrgkoolis. K u i teil need olemas on,
olete teretulnud Tallinna Polütehnilisse Instituuti.
õppeprorektor,
prof. BORIS T A M M

TÄN AVUSEST
VASTUVÕTUST
Kõigile noortele, kes on otsus
tanud jätkata õpinguid TPI-s,
teatame, et tänavu võetakse
vastu 2010 üliõpilast. Nendest
päevases õppevormis 1200, õhtu
ses ja kaugõppes kokku 810
üliõpilast. T P I lõpetanud inse
nerid ja ökonomistid töötavad
vabariigi.
rahvamajanduses
kõikvõimalikel
ametikohtadel
tippjuhtideni välja. Sellegipoo
lest ei suuda meil õpetatavad
28 eriala rahuldada kõiki va ja 
dusi, mistõttu on loodud võima
lus suunata noori õppima ven
nasvabariikide
kõrgkoolidesse.
Tänavu on selliseid erialasid 37
ja
üliõpilaskohu
66. Sisse
astumiseksamid nendele vaba
riigi konkürsivabadele kohtade
le sooritatakse koos T P I päeva
sesse õppevormi kandideerijate

ga emakeeles. Edukalt eksamid
sooritanute ja suunatute edasi
ne Õppetöö toimub Moskva,
Leningradi, 'W]&,"'MlnŠl!l,:^Oäessa jt. kõrgkoolides
vastavalt
valitud erialale.
Rahuldavate
eksamitulemuste korral võivad
teiste liiduvabariikide kõrgkoo
lidesse kandideerijad
osaleda
T P I päevase õppevormi kon
kursil.

E R I A L A VENN AS
V A B A R IIK ID E
k õ r g k o o lid e st

T P I juures sooritatud sisse
astumiseksamite alusel
võib
õppima asuda teiste liiduvaba
riikide kõrgkoolide
päevase õppevormi
insener-tehnilistele
erialadele.
Vabariikliku. suunamisega on
1984. a. võimalik õpinguid jä t
kata 37 erialal, mida meie va 
bariigi kõrgkoolides ei õpetata.
MOSKVAS: polügraafiatöös
tuse masinad; polügraafiatöös
tuse tehnoloogia; sideettevõte te
masinad ja seadmed; liikluse
organiseerimine; autotranspordi
ökonoomika ja organiseerimine.
LENIN GR ADIS:
' maavarade
otsingute geofüüsikalised mee
todid; ehitus- ja teedemasinad
ning seadmed;
helitehnika;
kino-fotomaterjalide keemiline
tehnoloogia; plastmasside kee
miline tehnoloogia; trikookangä
tootmine; õmblustöödele konst

M ID A ÕPPIDA?

Avalduste ja
dokumentide
vastuvõtt algab
20. juunil ja
päevases õppevormis õppimiseks
on dokumentide esitamiseks v ii
mane tähtpäev 31. juuli. Vastu
võtueksamid päevasesse teadus
konda astujatele on 1.—20. au
gustini.
Väiksema aja- ja närvikulu
ga võivad sisseastumiseksameid
sooritada need noored, kelle
lõputunnistuse^ on hinded «4 »
ja «5» ning hinnete keskmine

KUHU ASTU D A?

rueerimine; vaguniehitus
ja
-majandus; mootor vedurid ja
vedurima jan dus; raudteetrans
pordi elektrifitseerimine; auto
maatika, telemehaanika jä side
raudteetranspordis; raadiotehni
ka; automaateiekterslde; raa
dioside ja raadiolevi; paljufcanaliline elekterside; laeva juhti
mine; veetranspordi ekspluatatsioon; laevajõuseadmete ekspluatatsioon; laevaeleMriseadmete ekspluatatsioon.
- ODESSAS: veetranspordi eks
pluatatsioon; veetranspordi Öko
noomika ja organiseerimine.
RIIAS: metallide survetöötlemise masinad ja tehnoloogia;
pooljuhtja elektrivaakumseadeldiste ehitus; tekstiilitöös
tuse masinad ja aparaadid;
automaatelekierside; raadioapa
ratuuri konstrueerimine ja toot
mine; paljukanaliline elekter
side.
VILNIUSES:
hüdrogeoloogia
ja. insenerigeoloogia.
KLAIPEDAS: laevaehitus ja
-remont.

vähemalt 4,5 palli. Enamusel
erialadel vabastatakse -siis ka
hest eksamist need sisseastujad,
kes saavutavad kahel esimesel
eksamil vähemalt 9 palli. Kesk
kooli medaliga või keskeriõppeasutuse kiitusega lõpetanul pii
sab sisseastumiseks esimese ek
sami «väga heale» sooritami
sest.
Eksamid õhtusesse ja kaugöppeteaduskonda toimuvad ka
hes voorus — augustis ja sep
tembris. Ei ole üleliigne teada,
et juhul kui konkursipalle päe
vasesse õppevormi sisseastumi
seks väheseks jääb, võib sama
de eksamitulemustega kandi
deerida õhtusesse või kaugõppeieaduskonda. Päevase õppevor
mi «põruja» jõuab aga ennast
ette valmistada õhtusesse või
kaugõppe septembrikuu eksamivooru.
Eksamiteks valmistumisel on
snnreks abiks meie instituudi

BELGOROBIS: ehitusmater
jalide ettevõtete mehhaaniline
sisseseade.
MINSKIS:
elektrokeemiliste
protsesside tehnoloogia; ehitus.
KÄL3NINIS:
- turbaväljade
töötlemise tehnoloogia ja komp
leksne mehhaniseerimine; turfcatöötlemise masinad ja komp
leksid.
Nimetatud linnade 19 .kõrg
koolis on meie vabariigile eral
datud 66 üHõniläskohta.
Situnamisvalikirst võtavad osa
need noored, kes sooritavad sis
seastumiseksamid hindele «hea»
ja «väga hea». Mittesmmatnd
võivad osaleda T P I teaduskon
dade konkursil.
TP I vastuvõtukomisjon võtab
suunamist taotlevailt noortelt
avaldusi ja kõrgkooli astumi
seks vajalikke dokumente (vene
keeles) vastu 2@. juunist kuni
31. juulini. Sisseastumiseksamid
sooritatakse emakeeles 1.—20.
augustini.
VASTUVÕTUKOMISJON
juures loodud ettevalmistuskur
suste süsteem. Huvi kursuste
vastu on juba aastaid suur
olnud ja kasu neist on väljas
pool kahtlust. Kursused korral
datakse mitmes voorus ja eri
neva kestusega.
Tänavu sisseastujatele on veel
võimaldatud 2-kuuIised õhtu
sed lühikursused 18. märtsist ja
suvised kuuajalised päevased
kursused juulis.
Põhjalikumat infot TPI-s õp
pimise ja vastuvõtutingimuste
kohta võib saada instituudi
aastaringselt tegutsevalt vastu
võtukomisjonilt, kas suuliselt
kohapeal või helistades telefo
nil 532-151. Erialade kohta am
mendavat informatsiooni võite
saada ka vastavatest teaduskon
dadest.
Vastuvõtukomisjoni
vastutav sekretär
VALDU SUURKASK

О EHITAJA ELUKUTSE OV UKS
V A N IM A ID . SEE ОХЛ, ON JA
JÄÄB, N IIK A U A K U I KESTAB
ELU.
О

MEIE
KOOLITAM E
V Ä LJA
EHITUSINSENERE — EHITAJA
ELUKUTSE KÕIGE ERUDEERI
TUM AID ESINDAJAID.

© EHITUS
VAJAB
TUGEVAID
MEHI JA T ARM UKAID NAISI.
©

MEIE TU D E NG PEAB K A JOONESTAMA.
KURSUSEPROJEKTE JA KURSUSETÖID T U 
LEB K O K K U 15—17 OLENEVALT
ERIALAST.

©

JUST PROJEKTID JA SUVISED
PR AK TIK A D
TEEVAD
Ü L I
ÕPILASEST
EHITUSINSE
NERI.

Antaios oli tugev niikaua,
kuni oli kokkupuutes maaga.
M ae andis talle alati uut jõu
du. Meie tugevus asub meie lõ
petanutes, m eie vilistlastes. See
pärast oleme me alati huvitu
nud sellest, mida arvavad lõpe
tanud ise oma erialast, tööst,
ettevalmistusest, ehitusinseneri
kutsest. Objektiivsem at kritee
rium i pole, Seepärast alustakžäingi dots. Guido Targo uuri
mistöö kokkuvõttega. See kok
kuvõte on vä lja
analüüsitud
1085 lõpetanu arvamusest. K ok 
kusurutult kõlaks see nii:
— ehitusinseneri elukutse meie
ühiskonnas on üheks kõige
kõrgem alt koteeritavaks msener-tehniliseks elukutseks
nii moraalses kui ka mate
riaalses aspektis;
— TPI
ehitusteaduskennas
omandatud teadmised või
m aldavad edukalt töötada
kogu ehitusala laias diapa
soonis;
— ehitusinseneri töötasu
on
keskmisest
kõrgem, nende
kindlustatus
elamispinnaga
parem kui teiste erialade
inseneridel;
— k iik ehitusinsenerid on kind
lustatud
tööga, sealjuures
suur enamik erialasega;
*— ehitusinsenerid
töötavad
rahvamajanduses küllalt kõr
getel ja
vastutusrikastel
ametikohtadel ning rõhuvas
enamuses
on oma tööga
rahul;
— ehitusinseneride ettevalmis
tuse täiustamiseks on vaja
pöörata senisest suuremat
tähelepanu töö organiseeri
mise ja juhtimise ning ini
mestega suhtlemise oskuse
arendamisele;
— ehitustehnikate
osatähtsuse
'tõstmine võimaldab vähen
dada diplomeeritud ehitus
inseneride vä lja la se!

Energeetlkateaduskesüa võetakse
u «s l õpilasi kolm ele erialale:
• tööstuslik
soejusenergeettka
(soojusenergeetikainsener)
• elektrisüsteemid
(elektriinse
ner)
• elektriajam id Ja tSSstusseadmete automatiseerimine (elektriinse
ner).

Elektrisüsteemid
on
kõige
laiema profiiliga elektroenergeetika eriala Nõukogude L ii
dus. Sel erialal õpitakse kõike,
mis on seotud elektrienergia
tootm ise,. jaotamise ja tarbim i
sega.
Samuti kuuluvad siia
energeetikaobjektide projektee
rimise, automaatjuhtimise, in
formatsiooni töötlemise, arvu
tustehnika kasutamise, loodus
kaitse ja mitm ed teised küsi
mused.
Teoreetiliste teadmiste kõr
val
omandavad
üliõpilased
praktilisi kogemusi instituudi
laborites, arvutuskeskustes, Ees
ti energiasüsteemi ettevõtetes ja
õppepraktikal. Esimene ja teine
tööstuspraktika toimuvad Eesti
energiaobjektidel, diplomieelne
praktika reeglina tulevases töö
kohas.
Tööstuslik soojusenergeetika.
Ülem inek suurtootmisele toi
mub
kõigis
rahvamajandus
harudes. Sellega kaasneb vä lti

Tulemused olid ootuspärased
ja isegi veidi paremad. Qn
põhjust arvata, et ehitusinsene
r i prestiiž lähemal ajal veelgi
kasvab.
Maie vilistlaskond ise näeb
aga välja selline: (Ringdiägramm 1 .)
Igal inimesel peab olema vä
hemalt üks elukutse ja see
peab talle sobima. Mida varem
ta Õige elukutse leiab, kätte
õpib ja kutsetööga alustab, se
da parem inimesele endale, ja
ka ühiskonnale. Üks paljudest
võimalustest on saada ehitus
inseneriks.
Tänavu kutsub ehitusteaduskond noori õppima viiele tra
ditsioonilisele ehituserialale, mis
meie arvates On kõik ühtviisi
vajalikud ja huvitavad. M eil
puuduvaid erialasid saab aga
õppida vabariigi suunamisega
soodustatud tingimustel Nõuko
gude Liidu teistes kõrgkoolides.
1984.
a. võtame vastu 200
noort. Neist 150 hakkavad õp
pima eesti keeles. Toodud arvu
de seas on ka need, kes tule
vad
ettevalmistusosakonnas!
(EO).
AUTOTEED
Komplekteeritakse üks eesti
õppekeelega rühm, 25 üliõpilast.

matult tootmisettevõtete energeetikabaasi ulatuslik laienda
mine ja uuendamine. Kõigis
taolistes ettevõtmistes vajatak
se soojusenergeetikainsenere nii
projekteerijatena kui ka insenertehniliste töötajatena soojusenergeetiliste seadmete eksplua
teerimisel.
Soojusenergeetika teoreetilisi
aluseid õpitakse tundma tehni
lise termodünaamika, soojuse
ja massivahetuse, hädromehaanika, kütuse ;ja põlemisteooria
kursustes.
Sopjuser.ergeetika
põhilisi seadmeid
käsitlevad
aurugeneraatorite, tööstusahjude, soojusmootorite, pumpade
õppeained. Leidub koht veel
mitmele soojusenergeetika e- iainele: soojusvõrgud ja termofikatsioon, käitiste soojusvarustus, soojustehnüised mõõtmised,
soojustehniliste seadmete auto
maatika jne. Õppetöö seostub
tihedalt teadusliku uurimistööga
tööstusliku
soojusenergeetika
laboris.
Tööstuspraktikad
toimuvad
meie kodumaa kõige eesrindli
kumatel
soojusenergeetikaobjektidel, paremad üliõpilased
viibivad praktikal sotsialismi
maades.

Eriala põhiteemaks on teed, tä
navad ja liiklus kõige juurde
kuuluvaga. Mööda ei minda ka
sildadest, viaduktidest ja loo
duskaitsest. See oa ka meie
ainus eriala, kus lõpetajal on
võimalik saada C-kategooria
autojuhi paberid.

tada. Vannid 'lihtsalt ammutati
toobriga veest tühjaks. Möödus
uina 2 Ö0 aastat, enne kui keegi
tundmatuks jäänud leidur tilli
mõttele vanni põhja auk uuris
tada ning sellele vajaduse kor
ral prunt ette torgata.

Iga ehitis algab praegu teest.
Tee-ehitamisel endal on aga
ülipikk ajalugu. Esimese tee
rajas endale tõenäoliselt öreopiteekus, inimise kauge eellane.
Ilma teeta ja ra ata ei tule
toime aga ka loomad ja putu
kad.

SOOJA- JA G A A S I
VARUSTUS N IN G
VENTILATSIOON

VEEVARUSTUS J A
K A N A L IS A TS IO O N
Sel erialal avatakse eesti õp
pekeelega rühm 25 üliõpilase
ga. Põhiküsimuseks on see, kui
das tuua puhas vesi iga tarbi
jani, kasutatud, vesi aga anda
tagasi loodusele. Eriala on tihe
dalt seotud vete- ja looduskait
sega.
Siinkohal on huvitav märki
da, et see, mis on tänapäeval
lapselegi selge, oli vanadele
kreeklastele suur avastamatus.
Nad armastasid käia küll van
nis,'kuid ei osanud esialgu isegi
vee äravooluava välja nupu

Enamik lõpetanuid asub tööle
Eesti energiasüsteemi ettevõte
tesse. Samuti vajavad selle eri
ala
insenere
projekteerimisorganisatsioonid, tööstusja
põüumajandusettevõtted
ning
teadusinstituudid.
Elektriajamid ja tööstusseadmete automatiseerimine. Eriala
sisuks on elektrienergia mõist
lik
muundamine mehaanilise
liikumise energiaks kasuliku töö
sooritamiseks tQöstüšäs. ; Seega
on elektriajam inimese abiline,
sest ta vabastab meid raskest
füüsilisest tööst. Nüüdisaegne
automatiseeritud
elektriajam
kasutab paljusid
tänapäeva
tehn ikaprogress i saavutusi,; kaa
sa arvatud mikroelektroonika
ja elektronarvutustehnika. Kaks
kolmandikku toodetud elektri
energiast muudetakse mehaani
liseks tööks elektriajamite abil.
Alates 1982. aastast hakati
eriala raames insenere spetsia
liseerima ka tööstusseadmete ja
robotite
programm j ühtimise
alal. Paratamatuks
kujuneb
täiesti uute omadustega elektri
ajamite loomine tööstusrobotile
ja manipulaatoritele. Uus suund
kujuneb huvitavaks nii üliõpi
lastele, kui inseneridele nende
tegevuses tööstuse robotiseeri-

See eriala on tänavu vene
õppekeelega. Komplekteeritak
se uks rühm 25 üliõpilasele.
Eriala põhiküsimuseks on sood
sa mikrokliima loomine ja säi
litamine hoonetes, samuti ener
gia säästmise probleemid. Käsit
lemist leiavad ka makrokeskköriha probleemid, keskkonna
kaitse.
Em TUSKÖNŠTRUKTSIOONIDE JA -DETAILIDE
TOOTMINE
õpingud on tänavu taas ees
ti
keeles. Ehitusteaduskonna
noorim, aga kõige perspektiivi
kam eriala. Kandub jü ehitus
tegevus üha rohkem tehastesse,
ehitusplats jääb montaaživäljakuks. Äiriüs eriala teaduskon
nas, kus saadakse ehitusinsene
ri — tehnoloogi kvalifikatsioon.

mišel. Ruumiliste, paljude lii
kumistega mehhanismide loo
mine ja käsutamine avab laiad
võimalused inimese vabastami
seks esialgu füüsilisest mono
toonsest tegevusest, aga hiljem
ka mõningatest vaimse töö ele
mentidest, mida on mõttekas
masinale anda.

TÖÖSTUS- SA T S IV IIL 
EHITUS
Laia profiiliga ehituseriala.
Lõpetanuid palju. Konkurss ta
valiselt suurim. Töökohad lähe
mas tulevikus põhiliselt väljas
pool Tallinna.. Avatakse kolm
eesti õppekeelega rühma, kõigis
ä 25 üliõpilast, neist üks spetsialiseeritakse
maaehitusel®.
Uks vene õppekeelega rühm.
Ainus ehituseriala, mida saab
õppida ka õhtuses osakonnas ja
kaugõppes.
Ringdiagrämm 2 näitab tea
duskonna struktuuri. -Näidatud
on kateedrid, nende juhatajad
ja profileeritavad erialad.

O

SOODUSTUSI TEHAKSE N E N 
DELE
SISSEASTUJATELE,
K E LLE D E L P U U D U V A D T U N 
N IS TU S E L KOLM ED J A K E S K 
M IN E H IN N E Ö N
KÕRGEM
K U I 4.5«.

O

SOOVI KORR AL V Õ IB E E S T I
fcAHVUSEST NÖÖR
Õ P P ID A
KA
V ENE
ÕPPEKEELEGA
RÜHM AS JA V A S T U P ID I.

Ehitusteaduskonna dekaan
dotsent LEMBIT JOORITS

Eriala üliõpilased
saavad
praktilisi kogemusi meie kodu
maa eesrindlikes ettevõtetes,
paremad neist aga on tööstus
praktikal Saksa DV-s.
Energeetikateaduskoima
prodekaan
dots. J A A N .LOOTUS

Mehaanikateaduskond on üks
vanemaid instituudis. Insenere
on siin ette valmistatud juba
kaugelt üle kolme tuhande.
Meie lõpetajaid võib " kohata
mitte üksi masina- ja aparaadi
ehituses ja autotranspordi ette
võtteis, Vaid pea kõigis rahvamajandusharüdes, kus on tege
mist masinatega. Ka rea minis
teeriumide ja suurte ettevõtete
juhtpositsioonidel asuvad endi
sed teaduskonna kasvandikud.
Mehaanikainsenere
nõutakse
aga mitmekordselt rohkem, kui
T P I neid ette valmistab. Rahvamajandusplaanid näevad ette
masina- ja metallitööstuse too
dangu ning aparaatide vä lja 
laske tunduva suurenemise. See
kõik loob meie lõpetajatele ava
rad võimalused leida töökoht,
mis toob ühtaegu kasu meie
rahvamajadusele ning vastab
ka iga inseneri enese huvidele
ja kalduvustele. Töökohti on nii
•vabariigi linnades kui ka maal.
Praegu õpib
teaduskonnas
.ligikaudu 800 üliõpilast. Esimes
te l kursustel o n , õppeplaanid
peaaegu sarnased, õpitakse üld
aineid (ühiskonnateadused, ma
temaatika, füüsika, teoreetiline
mehaanika jne.) ja üldtehnilisi
aineid (materjalide tehnoloogia,
tehniline joonestamine, mehha.nismide ja masinate teooria,
masinaelemendid, elektrotehni.ka jne.). Erialadesse hargnemi
ne algab kolmandal-neljandal
kursusel. Praktikal käiakse nel
ja l korral, neist vähemalt ühel
korral vennasvabariikides või
rahvademokraatiamaades (Un
gari RV). Üksikuid edukaid üli
õpilasi suunatakse pärast teise
,;kursuse lõpetamist välismaale
(Saksa DV,
Tšehhoslovakkia
SV) õpinguid jätkama.

Majandusteaduskond tegutseb
alates 1940. aästäst. Siin ;.ön
ette valmistatud suureni osa
meie liiduvabariigi
kõrgema
majandusteadusliku haridusega
kaadrist. TRÜ, T P I ja E PA
vahelise tööjaotuse kohaselt on
T P I päevases õppevormis või
malik omandada teadmisi töös
tuse, ehitustegevuse ja infor
matsioonitöötlemise töö korral
damiseks nine juhtimiseks.
Vastavalt valitud erialale töö
tavad teaduskonnas ettevalmis
tatud spetsialistid tööstuskoondistes ja -ettevõtetes, ehitusettevõtetes .ja -organisatsioonides,
•arvutuskeskustes, planeerimisja j uhtimisorganites, projekteerimis-teadusuuringute asutustes,
kus tüüpnomenklatuuri kohaselt
nõutakse kõrgemat
haridust
ökonoomika ja organisatsiooni
l i s i iriitimisülesannete
täitmi
seks ning
majandustegevuse
analüüsimiseks, erialase projekteerimis-uurimistegevuse
ning
•otsese tootmistöö korraldami,-seks.
Ühiseks nõudeks kõigi ma
jandusspetsialistide ettevalmis
tamisele on, et see ühitäks ula
tuslikud fundamentäalteadušlikud ja praktilised teadmised,
kindlustaks eriala täieliku tund
mise, ' avardaks
ühiskoridlikpõliitilist
sihnaringi,
annäks
oskuse rakendada praktikasse
teadusliku töökorralduse põhi
mõtteid, õpetaks töökollektiivi
de juhtimise eesrindlikke mee
todeid ning kogemusi poliitkasvatuslikuks tööks töötajate
hulgas.
Märgitud ülesannete täitmi
seks peab majandusspetsialist
vastavalt valitud erialale tund
m a õppima esmajoones üldteo
reetilisi distsipliine mahus, mis
on vajalik majandustegevuse
planeerimiseks ja analüüsimi
seks ning ettevõtete (koondiste)
töö korraldamiseks teaduslikul
alusel. Edasi üldmajanduslikke
.distsipliine nagu statistikat, rah

Üliõpilasi võetakse vastu kol
mele laia profiiliga erialale:
— masinaehitustehnoloogia,
metallilõikepingid jä
-instrumendid;
— peennaehaanikaseadmed;
— autod ja autondus.
M A S IN A E H ITU STRHNOLOQGIA, M E T A L L I
LÕ IK E PIN G ID JA '
INSTRUM ENDID
See on teaduskonna põhieriala, millest ülejäänud kaks
oleksid nagu alguse saanud.
Masinaehitusinsenere
hakati
Eestis koolitama tehnikahariduse algaastaist alates. On ju
masinaehitus üks tehnika tugi
sambaid. Kuigi eriala on teis
test vanem, pole ta vananenud.
Eriala pika nimetuse all toimub
tegelikult laia profiiliga masinaehitusinseneride ettevalmista
mine. Stuudiumi vältel õpitak
se nii masinate konstrueerimist
kui ka nende valmistamise põ
hialuseid, seega võivad lõpeta
jad, töötada nii konstruktorite,
kui tehnoloogidena. Konstruktoritöö on loominguline — see
tähendab uute
täiuslikumate
mehhanismide ja masinate loo
mist, olemasolevate modernisee
rimist ja
automatiseerimist.
Tehnoloogi tööpõld pole vähem
huv-itav. Tema tähelepanu kesk
punktis on masinate valmista'm iile 'ja TködsfÄ iäfe •töõti^sftngimustes.
Mehaanikainsenerid
töötavad ka m as^ate "eksplua
teerimise korraldajatena ja re
mondi organiseerijatena kõigis
tööstusharudes ettevõtete
me
haanikute ja peamehäaniküteha.yMehaanikainsenere kohtame
-tootmisjuhtidena vägagi kõrge
tel ametikohtadel. N ii on selle

vamajanduse
ja
sotsiaalma
jandusliku arengu planeerimist,
raamatupidamist, N S V Liidu
rahandust, juhtimise aluseid,
majandustegevuse -analüüsi jt.
Olenevalt sellest, kas on va
litud ökonomisti või majandus
inseneri eriala, hõlmab etteval
mistus kas üldisemalt võ i põh
jalikumalt tehmkadistsipliinide
tundmaõppimist. Siia kuuluvad
•üldine, tähtsamate tööstusharu
de tehnoloogiat tutvustav kur
sus võ i erialale vastavad projekteerimis-, tehnoloogiaja
ekspluatatsioonialased
õppe
ained.
TPI
majandusteaduskonnas
ettevalmistatud
spetsialistid
peavad oskama;
— analüüsida j a
üldistada
tehnilis-majanduslikke
näita
jaid, statistilisi aruandlusandmeid plaaniülesannete täitmise
käigus ning Selgitada esinevaid
disproportsioone kui "ka reserve
nende kõrvaldamiseks;
— ette valmistada plaaniülesandeid
oma
tegevusala
{tööstus, ehitustegevus;jt.) aren

eriala lõpetanud ENSV Keha
liku Tööstuse minister V. Veski
väli, tootmiskoondise «Talleks»
peadirektor F. Treier ja T T T K
«M istra» peadirektor A. Silla
ots.
Nüüdisaega
iseloomustab
elektronarvutustehnika ja arvprogrammjuhtimisseadmete ka
sutuselevõtt
masinaehituses.
Suur tulevik on automatiseeri
tud' tootmisjaöskondadel, kus
kesksel kohal on robotid, m illi
sed asetavad toorikud automaatpinkidesse ning võtäväd
valmisdetailid maha, kontrolli
vad ning suunavad lattu või
koostamisele. Inseneriülesanne
te lahendamiseks saavad elu
õiguse automatiseeritud
töö
kohad, mis on varustatud elekt
ronarvuti, kuvarite ja. joonestusautomaatidega.
Kogu seda moodsat tehnikat
õpivad süvendatult
tundma
need, kes soovivad spetsialisee
ruda rohottehnolopgiale. Selli
ne " spetsialiseerumine viiakse
eriala raames sisse alates 1984
aastast.
Mas inaehitustehnoloo gla kateedri juurde on toodud
tehnoloogiliste protsesside automaatpro j ekteerimise '
teaduslabor, m ille tööst võtavad mehäanikatudengid aktiivselt osa.
PE E N M E H A A N IK A SEADMED
Iga tüüpi aparaatide konst
rueerimine ja valmistamise ka
vandamine iasub žpeenmehaanfr
kaihsefiefi tibadel. Kuigi.'j eri
ala %imätus viitab mehaanilis
tele aparaatidele ja seadmetele,
tuleb' löövas ihiseneritoös lahen
dada k,a külgnevate erialade
ülesandeid. -Rutiinses ettekuju
tuses tähendab sõna «peenme

gu intenäiiviStamišeks ia efek
tiivsuse kasviiks rong juhtida
nende ülesannete realiseerimist
praktikas; kindlustada rahyaraajanduäharulise ja
territo
riaalse planeerimise ' printsiipide
ratsionaalset üMtämist; Välja
töötada :ettevõtete “(koondiste)
arendamise pikaajalisi prognoo
se ja tootmistehnilisi finants
plaane ning põhjendada juuru
tavate plaanide ning prognoo
side ' majanduslikku efektiiv
sust;
—• leida optimaalset plaanivarianti kas tegevsüsteemi (ette
võtte) rekonstrueerimiseks või
uusob jektide rajamiseks, у usta
vaid kapitaalmahutusi ja nen
de rakenäarniše efektiivseimat
äeggraäf iküt;
— püstitada majandustegevu
se korraldamisega seotud üles
annete ;majandusT-matemaatilisi
programme ja algoritme, kor
raldada nende ' mäsintöötlust,
ända informatsiooni automati
seeritud töötlemise tehnilis-nxajandüslik põhjendus;

haanika» kelli, fotoaparaate või
isegi Õmblusmasinaid. Tänapäev
pakub selle mõiste alla veel
musttuhat peenikest mehhanis
mi, peentöömasinat,
analüüsiaparaati, mõõteseadet, automaatikavahendit ja ‘ teadüsapäraati.
K õ igi nimetatute loomisloos on.
kaalukas ©ea peenmehaanikainsenerii.
Meie vabariigi aparaaditöös
tuses on tihedalt põimunud
mehaanika, elektroonika, füüsi
ka, automaatika jt. erialade
probleemid. Nimetagem
siin
vaid ENSV Teaduste Akadee
mia
Erikonstrueerimisbüroöd,
tootmiskoondist
«Tööstusaparaat», Võru Gaasianalüsaatori
te
Tehast,
tootmiskoondist
«R et», H. Pöögelmanni nim.
Elektrotehnika Tehast. Kõigis
neis ettevõtteis töötab hulgali
selt peenmehaanika eriala lõpe
tanuid.
Ehkki eriala põhisuunaks on
peenmehaanikakonstruktörite
ettevalmistamine, kelle ülesan
deks on uute aparaatide loo
mine ja olemasolevate täiusta
mine, saab peenmehaanikainsener universaalse ettevalmistuse.
Ühe tahu peenmehaaniku tege
vuses moodustavad aparaatide
remont ja ekspluätatsioon, See
pärast kohtame eriala lõpeta-nuid töötamas paljudes rähyama j andushar udes, kus on tege
mist aparaatidega. K a aparaa
tide valmistamise organiseeri
mine ning juhtimine võib kuu
luda peenmehaanikainseneride
kohustuste hullca.
A U TO D J A AUTONDUS
Tigeda ja suhteliselt
hea
teestikü -tõttu hõlmab auto
transport valdava' osa meie

Mehaanikateaduskonna dekaan
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— -korraldada ettevõtete maLaia profiiliga eriala, mis
jahdustegeytijse arvestust, re
annab teadmised ja oskused
visjoni, ja kontrolli, kasutada ja
töötamiseks kä teistes tööstus
levitada arvestuse ja aruandlu
harudes töö ja palga korralda
se progressiivseid meetodeid,
jana ning tehnilise normeerijakindlustada rahaliste jä mate
na. Õppeplaanis on mäjandusriaalsete väärtuste kasutamise
distsiplühide kõrval
oluline
seaduspärasust,
koordineerida
koht üldteoreetilistel ja meerinevate
finantsmajanduslike
haanikamsenerlikel Õpghšainetel.
teenistuste tegevust, teha toot
Paljud selle eriala" lõpetanud
mise teenindamisega
seotud
on. jõudnud töö ja
palga-,
raamatupidamisekspertiise
ja
plaani-, tehnika ja tootmisosa
võtta meetmeid ettevõtte (koon
konna juhataja
ametikohale
dise) isemajandamise kindlusta
r iin tööstusel tevotetes käii ka
miseks.
j ühtivates keskasutustel. Õppe
1984.
aastal on võimalik õpin a eg oh 5 aastat Vastu võetakse
guid alustada Viiel traditsiöoni25 ■üliõpilast eesti- jä 25' üli
lisel erialal. Nendeks on öko
õpilast vene Õppekeelega rüh
noomika erialad:
ma
TÖÖSTUSE p l a n e e r i m i n e
Komplekteeritakse üks eesti
õppekeelega rühm. Eriala põhi
teema kõrval on tugev kallak
majandusorganisatsioonide jühtimiskunsti
omandamiseks.
Õppeaeg on 4 aastat. Lõpetajad
saavad' ökonomisti diplomi ja
suunatakse tootmiskoondistesse,
ettevõtetesse jä keskasutustesse
planeerimistegevwse
Korralda
miseks.
TÖÖSTUSE R A A M A T U 
PID A M IN E JA M AJAND U S
A N A LÜ Ü S
Komplekteeritakse üks eesti
ja üks vene .õppekeelega rühm.
Tulevased spetsialistid omanda
vad üldise majandusliku
ja
spetsiaalse arvestuse j a ma jandusanalüüsialase ettevalmistu
se. Õppeaeg on 4 aastat. Lõpe
tanud saavad ökonomisti diplo
mi. Ettevalmistus
võimaldab
usinatel noortel peagi jõuda
pearaamatupidaja ametikohale.
Seda eriala tuleks pidada sil
mas eriti noormeestel.
Majandusinseneride erialad:

Arvutussaali avamine majandusteaduskonna õppehoones.

vabariigi kauba- ja reisijate
veost. Sõiduauto on muutunud
isiklikuks' tarbeesemeks. Kõik
see on tinginud ‘ ulatusliku automa jandite, remondi- ja hooldusettevõtete võrgu, mis nõuab
kõrgelt kvalifitseeritud
laia
silmaringiga 'spetsialiste. Küllap
autotoodangü kiire kasv ja
autotranspordi elavnemine ongi
selleks põhjuseks, miks eriala
on T PI-s üheks populaarse
maks. Tuleb aga meeles pida
da, et Eesti NSV-s ei ole auto
tööstust, mis nõuaks hulgaliselt
autokonstruktoreid v õ i vastava
tööstusharu tehnolooge. Eriala
lõpetanute põhiosa töötab inse
neridena ettevõtetes, kus tuleb
lahendada autode kasutamise ja
hooldusega seotud ülesandeid:
automajandid, autohooldus- ja
remondiettevõtted, autoinspekt
sioon. Eriala lai profiil lübab
töötada ka
põllumajanduses,
projekteerimisasutustes, masinatehastes. Ka vabariigi sportja kartautode loomisel osalevad
autoeriala lõpetanud.
Kuna eriala lõpetaja saab
mehaanikainseneri kutse, siis
langeb ettevalmistuse pearaskus
autode kasutamisega
seotud
tehnilistele probleemidele. K a
hel viimasel kursusel toimub
kitsam erialane spetsialiseeru
mine kas autede tehnilise eks
pluatatsiooni jä hoolde küsi
mustes või -.autode kasutamise
jä autovedude organiseerimise,
s. o,
kommertsekspluatatsiooni
küsimustes. Üliõpilastel, kellel
puuduvad liiklusvahendite juhi
load, on võimalik õpingute väl
tel jaaada C-kategooria autojuhi
paberid.

M ASINATÖÖSTU SE
Ö K O N O O M IK A JA
ORGANISEERIM INE

EHITUSE ÖKONOOM IKA J A
ORGANISEERIM INE
Ettevalmistus annab teadmised ja kogemused .töötamiseks
ehituse planeerimise kui ka or
ganiseerimise alal. Majandusli
ku ettevalmistuse kõrval on
oluline koht üldteoreetilist»! ja
ehitüsfošenerfikel
õppeainetel,
õppeaeg 5 aastat. Vastu võetak
se üks eesti õppekeelega rühm.
Sobiv eeskätt organiseerimis
võimetega mooijmeestele.

MAJANDUSLIKU
INFORMATSIOONI
MEHHANISEERITUD
TÖÖTLEMISE
ORGANISEERIMINE
Kiiresti /arenev eriala. Lõpe
tanuid ootavad arvutuskeskus
sed ja teadusasutused infor-i
matsioonitöötlemise korraldami
seks. Väljaõppes on suur maht
rakendusmatemaatilistel õppe
ainetel.
Õppeaeg
5 aastat.
Vastu võetakse ühe eesti õppe
keelega rühm.
Majandusteaduskonna dekaan
dots. J. TQOMASPOEG

selle
poolt
profileeritavale
elektronarvutite erialale. Esi
mesed noored arvutispetsialistid
asusid tööle 1971. aastal.
Tänavu võetakse eesti õppe
keelega rühmadesse vastu 150
üliõpilast (elektronarvutite, raa
diotehnika, AJS ning automaa
tika ja teiemehaanika erialadele
igaühele 25, tööstuselektroonika
erialale 50).
A U T O M A A T IK A KATEED ER
Aut*maatikateaduskonnas õppi
loodi . 1960. aastal ja on vanim
mine eeldab keskmisest süga
ning suurim kateeder teadus
vamat huvi matemaatika ja
konnas. Profileerib automaatika
füüsika vastu. Alates esimesest
ja teiemehaanika ning automakursusest pööratakse suurt tä
•täseeratud
juhtimissüsteemide
helepanu arvutustehnika käsu
(AJS) erialasid. Esimene lend. tamise ’ oskusele. Automaatikaautomaatikainse n er e
lõpetas
teaduskonna üliõpilased on T P I
T P I juba 1961. aastal. AJS esiarvutuskeskuse kõige sagedase
ala esimesed lõpetajad asmsid
mad külalised.
tööle 1974. aastal.
Kateedrid soodustavad igati
üliõpilase osavõttu uurimis- ja
E L E K T R O O N IK A
KATEE
k-onstrueerimistöödest, s. h. ka
DER moodustati 1962. aastal.
tasutavast lepingulisest uurimis
Profileerib
tööstuselektroonika
tööst. Seda võimaldab lepingu
eriala, kuhu vastuvõtt avati sa
lise uurimistöö suur maht tea
mal aastal. Esimesed elekteooduskonnas. Uurimistööde käigus
nikainsenerid
said
diplomi
saab tulevane insener tugeva
1966. aastal.
praktilise karastuse tulevaseks
R A A D IO T E H N IK A K A T E E 
kutsetööks, olgu siis tegemist
DER loodi 1966. aastal. P ro fi
uue elektronaparatuuril loomi
leerib raadiotehnika eriala. Esi
se, mõõteeksperimendi või ar
mesed raadioinsenerid lõpetasid
vutiprogrammide koostamisega
T P I veel enne kateedri avamist
uute tehniliste ülesannete la
1965. aastal.
hendamiseks.
ELEKTRONARVUTITE K A 
K a esmakursuslasele leitakse
TEEDER asutati samuti 1966.
jõukohane uurimisülesanne, kui
aastal, m il avati ka vastuvõtt
tal selleks vaid soovi jätkub.

Automaatikateaduskond
on
suhteliselt noor ja oma õppe
ainete sisu poolest kiirelt are
nev. K iirelt arenev nagu auto
maatika ise, nagu kogu tänane
elektroonika
ja kõik sellele
baseeruvad tehnikaharud. Tea 
duskonda kuulub 4 kateedrit.
Insenere valmistatakse ette 5
.erialal.

ELEK TRO N AR VU TITE eriala
en orienteeritud
kaasaegseise
digitaalsüsteemide
loomisele
ning nende praktilisele kasuta
misele. Üliõpilased saavad põh
jaliku ettevalmistuse nii elekt
ronarvutite riistvara kui
ka
tarkvara alal. Oluline koht on
mikroprotsessorsüsteemide
tundmaõppimisel, m illede. auto
matiseeritud projekteerimine on
ühtlasi elektronarvutite kateed
ri teadustöö põhisuunaks. M ik
roprotsessortehnika kui kiire
mini arenevaid valdkondi täna
päeva teaduses ja
tehnikas
kindlustab selle, et arvutiinse
ner on teretulnud praktiliselt
kõigis
rahvamajandusharudes,
sealhulgas ka teaduses. Eriala
lõpetanu orienteerub nii elekt
roonikas,
programmeerimises
kui ka automatiseeritud projek
teerimises.
A IS E R IA L A lõpetanu on
süsteemiinsener, kes võib edu
kalt töötada kõikides rahvamajandushasudes, kus luuakse ja
kasutatakse universaalsel
või
juhtimisarvutitel ning ajakoha
sel informatsiooniülekandetehnikal põhinevaid automatisee
ritud juhtim a- ja informatsioonisüsteeme. Eriala võib nimeta
da teaduskonnas õpetatavatest
kõige matemaatilisemaks. Lõpe
tanu saab1 instituudist kaasa
süsteemialase teoreetilise ette

Keemiateaduskond oa TPI kõige
väiksem
teaduskond.
Üliõpilaste
arv on viimastel aastatel olnud
Keskmiselt S50. Neid õpetab 42 õp
pejõudu kuuest kateedrist neljal
erialak
— keemiatööstuse
protsessid
ja
keemiakflberneetika
— konserveerimise tehnoloogia
— Ühiskondliku toitlustamise teh
noloogia ja organiseerimine
— puidutöötlemise tehnoloogia

valmistuse ja elektroaarvutustehnika hea kasutamisoskuse,
tunneb aga ka arvutustehnika
riistvara.
A U T O M A A T IK A JA TELEM E K A A N IK A eriala on kõige
universaalsem. Automaatikainsener oskab projekteerida ja
kasutada keerulisi (ka juhtimisarvuteid sisaldavaid) automaa
tika- ja telemehäanikasüsteeme,
välja töötada
tehnoloogiliste
protsesside automaatseid juhti
missüsteeme. Kõrvuti vastava
teoreetilise
ettevalmistusega
õpitakse tundma automaatikavahendeiü ja -seadmeid, saa
dakse
laa
elektroonikaalane
haridus.

R A A D IO TE H N IK A erialal on
ettevalmistuse põhirõhk raadiotehniliste protsesside teoreetili
sel küljel ja praktiliste oskuste'
universaalsusel.
Raadioinsenertunneb ja oskab. kasutada ma
temaatilisi meetodeid ning ar
vutustehnikat, ajakohast raa
dio-?, televisiooni- ja sideapara
tuuri. Tugev on ka ettevalmis
tus projekteerimis- ja konst—
rueerimistöödeks.
ÕPPEAEG on'kõikidel eriala
del 4 aastat ja 10 kuud. Selle
a ja keskel käiakse neli korda,
praktikal nii meie vabariigi kui.
ka vennasvabariikide eesrindli
kes ettevõtetes. Kaks praktikagruppi on igal suvel Tšehhoslovaklšas ja üks Ungaris.

TÖÖSTUSELEKTROONIKA
eriala üliõpilased saavad põh
TU LEVANE TÖÖKOHT. Va
jaliku ettevalmistuse pooijuhtjadus meie teaduskonna lõpe
tehnikas ja mikroelektroonikas.
tanute järele on väga suur.
Vanematel kursustel on võima
Neid oodatakse kõigis rahva
lus spetsialiseeruda: a) mikro
majandusharudes.
Lõpetanud:
elektroonika elementide
ja
võivad sõltumata erialast edu
pooljuhtseadiste
kasutamise
kalt töötada ja töötavadki ka
skeemitehnikale, b) mikroelekt
teadusinstituutide^ ja -organi
roonika ja
pooljuhtseadiste
satsioonides. Avarad on võim a
konstrueerimisele ja nüüdisaeg
lused teadmiste täiendamiseks
sele tehnoloogiale.
aspirantuuris nii meie vabariiElektroonikainsener
suudab : gis kui ka NSV Liidu teistes
hooldada keerukat elektroonset
uurimisinstituutides' ja kõrg
aparatuuri, võib edukalt tööta
koolides.
da ajakohaste elektronja
pooljuhtseadiste ja
seadmete
Automaa,tikateaduskonna.
loomisel, konstrueerimisel ning
dekaan
uurimisel.
dots. ULJAS T A M M

toiduainete tööstusliku tootmise
ettevõtted saavad oma tehno
loogiainsenerid sellelt erialalt.
Sokolaad, kompvekid, leib, sai,
jahu, vein, õlu, kala- ja aed
viljakonservid. — see pole kau
geltki täielik loetelu toodetest,
mffle kogus, kvaliteet ja oma
hind sõltuvad suuresti КО eri
ala lõpetanute kutsetööst. Nüü
disaja rahvamajanduse üheks
tähtsamaks ülesandeks loetakse
uute biotehniliste - meetodite
kasutuselevõttu. Ka see tege
vusala on КО tudengitele üsna
lähedane.

üliõpilased saavad hea etteval
mistuse n ii puhtkeemilistes (an
orgaaniline, analüütiline, orgaa
niline, füüsikaline ja kolloidkeemia) кш ka üldinsenerlikes
(insenerigraafika,
teoreetiline
mehaanika, soojustehnika), ja
keemilis-tehnoloogilistes ainetes
(üldine keemiline tehnoloogia,
keemiatööstuse protsessid
ja
aparaadid,
soojus- ja massivahetuse aparaadid). Õpitakse
valdama uusimaid
keemilise
analüüsi meetodeid* automati
seerimise aluseid, arvutustehni
kat ja
-meetodeid
keemilistehnoloogiliste
protsesside ja
aparatuuri arvutamiseks. K ü l
laldast tähelepanu pööratakse
ka keskkonnakaitsele ja ette
võtete majandustegevusele.
Lõpetajad suunatakse tööle
vabariigi keemilis-tehnoloogilise
kallakuga ettevõtetesse tehno
loogidena ja vabetusinseneridena, spetsialistidena tehnoloogi
listesse uurimisgruppidesse, sa
m uti inseneride ja teaduritena
teadusasutustesse.
Hästi kee

miatööstuse põhiprotsesse tun
des võib lõpetanu töötada m i
neraalväetisi,
ehitusmaterjale
ja tselluloosi tootvais, samuti
põlevkivikeemia,
peenkeemia,
tarbekeemia ja ka töiste töös
tusharude keemilisi protsesse
rakendavais ettevõtteis.
Teatava tööstusharu tehnoloo
gia
paremaks tundmaõppimi
seks antakse lõpetajaile viim a
sel kursusel vastavalt tuleva
sele töökohale kitsam etteval
mistus (kursuse- ja diplomiprojektid ning erialane tööstus
praktika).
H uvitav on töö uurimisinsti
tuutides ja
konstrueerimisbü-

roodes, kus keemiatehnoloogiainsenerid võtavad osa uute
tehnoloogiliste protsesside välja
töötamisest ja
juurutamisest
tööstuses.
õppeaja vältel on üliõpilastel
võimalus tutvuda meie kodu
maa
ja Tšehhoslovakkia SV
keemiatööstuse eesrindlike ette
võtetega.

eriala tegelik profiil cm mär
gatavalt laiem nimetusest. M it
te ainult konservitehased, vaid
ka kõik teised meie vabariigi

Tallinnas M arja t. 9 tootmis
koondise «Standard» ühe uue
hoone 7. ja 8 . korrus on tule

vaste puidutehnoloogide päralt.
Sün, otse ettevõttes, asub T P I
puidutöötlemise kateeder, mis
annab olulise osa erialasest etr
tevalmistusest. Tutvutakse pui
du omaduste ja töötlemisega,,
suurt tähelepanu pööratakse ka
liimidele, lakkidele jä värvide
le, Rida praktikume viiakse lä
bi mööblit tootvates ettevõtetes
Tallinnas.
Meie vabariigis vajavad puidutehnoloogiainsenere
paljud
ettevõtted. Asjatundjate tehnili
sed teadmised jä
nooruslik
eM.eitgia; kuluvad marjaks ära
Tallinna, ‘ Pärnu, Tartu, Võru,
Valga ja K-ohtia-Järve mööblivabrikuis. Neid oodatakse tööle
ajakohasesse Püssi Puitplaatide
Kombinaati, metsakombinaati-desse, E T K V L -i' ja БКЕ süs
teemi.
Kui palju puitu, kui palju
polümeere peab olema
meie
korterites. Nende küsimuste la
hendamisel on oluline sõna öel
da ka puidutehnoloogiainsene—
ril.
Keemiateaduskonna
juures
toimub vastuvõtt õmblustöödeta
tehnoloogia ja nahatoodete teh
noloogia erialadele.
Nendel erialadel algab õppe
töö Kohtla-Järvel ning peale 1Г
kursuse lõpetamist jätkub õp
pimine Kaunase Polütehnilises
Instituudis. Peale
lõpetamist,
suunatakse nende erialade lõ
petajad tööle ENSV kergetöös
tuse ettevõtetesse.
Keemiateaduskonna dekaan
dots. A. VIRKUS

M eie üliõpilasklubi emblee
m ilt vaatavad vastu kaks rõõm 
sat tudengit, üks neist ilmselt
laulmas. Jääb selgitada, m il

moel iUiõpilasklübi oma emb
leemil jäljendatud rõõm u töös
edasi (k)annab.
Taidluses lööb praegu kaasa
üle poele tuhande inimese. M eie
suurkollektiivide kuulsus ulatub
kaugele väljapoole koduvabarii
gi piire. T P I rahvatantsuansam. bei
«K U L J U S », kellele anti
1977. aastal Leninliku Komsomo
li preemia; E N S V teeneline T P I
akadeemiline
N A IS K O O R ;
E N SV teeneline T P I akadeemi
line M EESKOO R; rahvakollektüvid
KAMMERKOOR
ja

P U H K P IL L IO R K E S T E R ; P E O T A N T S U R IN G ....
Iga
asjast huvitatu
saab
kaasa lüüa H U V IA L A K L U B IDES. Neid on m eil parasjagu
rohkem kui teistes kõrgkoolides,
nende populaarsus üliõpilaste
hülgas samuti suur.
Kõige rohkem liikmeid on
meie vanimas klubis — F IL M I
K L U B IS .
Staažilt lähenevad
sellele ateismiklübi « A TH E O S»
ja IN T E R K L U B I. P O L IIT IK A K L U B ID tegutsevad nii eesti,
kui vene keeles. P a lju huvita

vat võetakse ette sõjalis-patriootlikus klubis « IS K A T E L ».
Uusi liikmeid uuel õppeaastal
ootavad R O C K IK LU B I, R A A 
M A T U K L U B I, N A IS T E K L U B l,
P R E S S IK L U B I. . .
Huvitavaid
üritusi viiakse läbi kohvikklubides «E V A » ja « P IK O », samu
ti uues kohvikus.
Üliõpilasklubi korraldab ka
kerge muusika kontserte aulas,
üliõpilasballe ja palju muud,
millest saad õige pildi olles siis,
kui oled pähe pannud hälli tu dengitefcli.

Ja lõpuks paar rida huvita
vast majast, kuhu Sa ehk ve el
sattunud pole. See on T P I T A ID 
LE JA TE M AJA endises Glehni
lossis. Siin on tore käia kuula
mas klassikalise muusika kont
serte, viibida kohtumisõhtutel
meie tuntud kultuuritegelastega,,
aeg-ajält .on siin lihtsalt tore"
viibida puhkeõhtutel.
Tahaksin loota, et rõõm , m is
on meie klubi embleemil, saab
ka Sinu rõõmuks.
Üliõpilasklubi direktor*
O L A V I P IH L A M Ä G I

KEEMIATÖÖSTUSE
PROTSESSIDE JA KEEMLAKÜBERNEETIKA

ÜHISKONDLIKU TOITLUSTA
MISE TEHNOLOOGIA JA
ORGANISEERIMISE

Mehed õppekõõgis vääritumas

KONSERVEERIMISE
TEHNOLOOGIA

eriala sisu vastab täpselt tema
nimetusele.
Biokeemia, mikrobioloogia ja
toitumise füsioloogia on nende
erialade spetsialistidele teoree
tiliseks aluseks. Toit on keemi
liste ühendite kogum, segu,
mille füsioloogilist väärtust tu
leb määrata keemiliste analüü
sidega. K Ü eriala üliõpilaste töö
keemialaborites on sama mahu
kas kui teistel keemiatudengitel. On ka iseloomulikku — K Ü
tudengite tegevus kateedri õppekoögis erineb kindlasti inseneritudengi tavakohastest üles
annetest.
PUIDUTÖÖTLEMISE
TEHNOLOOGIA

.
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