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14.- 17. septembril
Kolmapäev, 15. september

Tudengite sügispäevad toimuvad
14.09-17.09 Tallinnas. Raekoja platsil
on avatud õlletelk, kus on mitmekesine
programm ja palju muusikat. Toimub
tudengite sügispäevade filmiprog
ramm Kinomajas, kus kell 15 algavatel
seanssidel maksab pilet 15 EEK ja
17.15 seanssidel 30 EEK. 16. septemb
ril on FK Keskuse päev. Buss FK Kes
kusesse liigub marsruudil: kell 14.00
stardib buss kesklinnast Peda eest,
14.20 TTÜ parklast 14.45 FK Kes
kuses. Kell 15 algab FK Keskuse
võistlussari, orienteeruvalt kell 18.00 fi
naalid, auhinnad ja showprogramm FK
Keskuselt (registreerimine:
tel: 654 81 01;fax: 657 97 57).

K ava

10.00 -17.00 Tudengite Bowling
Cup eelvoor jätkub

Teisipäev, 14. september

15.00 Kinomaja Tudengite Filmi
programm “Idioodid”

10.00 -17.00 Tudengite Bowling 15.00 Pizzaralli. Registreerimine
Cup eelvoor. Registreerimine tel: kell 15.00 Raekoja platsi telgis
639 67 50, 639 67 51
17.00
Väitlusseminar
Pedas.
13.00 Proloog ja pressibriifing
Täpsem info tel: 250 36 725,
15.00 Tudengiturg Raekoja platsil. Kirke
Osalemiseks palume registreerida 17.15 Kinomaja Tudengite Filmi
telefonil 251 90 13 60, Viva.
programm, uus film

15.00 Kinomaja Tudengite Filmi 18.00 Klassikakontsert uues Muu
programm “Süütust näpates”
sikaakadeemia majas. Sissepääs
tasuta.
17.15 Kinomaja Tudengite Filmi
programm, uus film
21.00 Jazzi ja luule õhtu Von
Krahlis. Sissepääs tasuta
Sügispäevade igal päeval alates kella 18.00 Tudengipere avaparaad
10.00 tudengitele erisoodustused:
19.00 Tudengijumalateenistus Pü Neljapäev, 16. september
MegaZone: 25 min - 30 EEK
havaimu kirikus
10.00 -17.00 Tudengite Bowling
Paintball: 10 kuuli per võistleja 20 min - 21.00 Taidlusfestival Mikromoo- Cup eelvoor jätkub
40 EEK
tor Von Krahlis. Registreerimine
15.00 Skulptuurivõistlus Raekoja
Hobby Karting: 5 min - 30 EEK.
250 89 409, Mart. Sissepääs tasuta platsil. Täpsem info ja regist
10 min-60 EEK
22.00 Rebaste Ristimine klubis reerimine tel: 252 87 902, Evelyn
Top Bowüngus (Regati pst 1) Sügispäe Hollywood. Pilet tudengitele 50
vade kõikidel päevadel soodustused EEK.
ISIC kaardiga (1h 100 EEK 1 rada +
papud).

Kaua

15.00 FK Keskuse võistlussari
kõigile soovijaile. Registreerimi
ne: tel: 6 548 101, fax: 6579 757
15.00 Kinomaja Tudengite Filmi
programm “Acid House”
16.00 ISIC orienteerumine. Re
gistreerimine tel: 255 327 89 või
vahetult enne algust Raekoja platsi
telgis.
17.00 “Kuldvillak”. Täpsem info
ja registreerimine: tel 6 579 164,
Jaanus/Marek

üiiõoiiaskond teatan
Tudengite sügispäevade raa
mes korraldab TTÜ üliõpilas
kond STIILIJALGPALLi. See on
ajuvaba mäng, kus nii mehed
kui naised ajavad taga mingi
sugust põrkavat kera ja vära
vaid saavad lüüa ainult naised.
Auhinnad nii stiilsematele
mängijatele kui ka parimatele
väravaküttidele ja parimale
võistkonnale. Üritus toimub
16.09 kell 12.00 TTÜ staadio
nil. 8-liikmelisi segavõistkondi saab registreerida emaili aadressil eire@ttu.ee või
enne ürituse algust kohapeal.

17.15 Kinomaja Tudengite Filmi
programm, uus film

Sügispäevade ajal tulevad
müügile TTÜ T-särgid. Särke on
kahesuguseid: konservatiivse
21.00 Geniaalsuse võidukäik Von kujundusega ning ekstrava
gantsed.
Krahüs. Sissepääs tasuta
Konservatiivseid särke sobib
kanda kõigil TTÜ-ga seotud ini
meste. Ekstravagantsed see
Reede, 17. september
vastu on rohkem tudengisuu10.00 -17.00 Tudengite Bowling nitlusega. Eriti soovitatav on
Cup finaalid
ekstravagantseid
kanda
sügispäevade
ajal!
Üks
särk
12.00 Hyppa Lakke Raekoja platsil
maksab 90 krooni, nõutada
14.00 Pubi Ralli. Registreerimine: saab ruumist il-128.

20.00 Tudengisimman
Kloostriaidas

pubi.ralli@ mail.ee
15.00 Kinomaja Tudengite Filmi
programm “Velvet Goldmine”
17.15 Kinomaja Tudengite Filmi Üliõpilasesinduse väljaantav ja
programm uus film
oktoobris ilmuv TTÜ ajalehe

“Tudengiekstra" nr 2 otsib tu-

20.00 Grand Sierra Tequila Carnedengiluulet. Ootame kõiki
wal Raeköögis. Sissepääs üliõpi
luuletusi, milles on mõni sõna
lastele 25 EEK
TTÜ, TTÜ-ga seonduva, Tallinna

tudengielu, sügis- või kevad
päevade ja muu tudengivaimsuse või -hulluse, meelsuse või

meeletuse kohta. "Tudengi
ekstra" ootab luuletusi üliõpi
lasesinduse postkastidesse või
e-mailil:
aivar. hannoiain en @mail. ee
septembri lõpuni!

Üliõpilasesinduse tuutorprojekt “Õpi õigeid aineid!" soo
dustab akadeemilist suhtle
mist vanemate ja nooremate
kursuste tudengite vahel.
Mõte on lihtne ja kasulik: va
nema kursuse tudeng annab ja
noorema kursuse tudeng saab
nõu. Kutsume üles kõiki va
nema kursuse tudengeid^
kelles on õppimise know-how,
mida nad soovivad jagada
oma nooremate koolikaaslastega ja seeläbi õppida rohkem
tundma oma eriala (miks
mitte ka teiste erialade)
nooremaid tudengeid, jätma
oma kontaktandmed, õpitav
eriala ning kursus üliõpilas
konna sekretäri Kulla Kanne
kätte ruumis 11-128. Sinust võib
saada tuutor! Nii saavad koik
noorema kursuse tudengid,
kes tahavad sellest koolist
võtta maksimumi, õppida õi
geid aineid, küsida nõu aka
deemilise ja muu tudengielu
oluliste asjade kohta mõne va
nema kursuse tudengi käest
valida endale sobilik tuutor
(nii võib kutsuda sõbralikku va
nema kursuse inimest), infot
saab üliõpilasesinduse sek
retäri Kulla Kanne käest
ruumis 11-128.
Kontaktide vahetamine on
meie, võimaluste kasutamine
teie asi!

m■

TTLJ Arengufondi stipendiumid
Tähtaeg 30. september!
TTÜ Arengufond kuulutab välja stipen
diumi konkursi.
Stipendium on loodud aitamaks kaasa
üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja
akadeemilise personali järelkasvule
TTÜ-s.

Stipendium määratakse üheks õp ♦ isiklik avaldus, milles magistri- ja
peaastaks järgmistel tingimustel
doktoriõppe
üliõpilased
peavad
teatama oma valmisolekust sõlmida
♦ doktoriõppe 3. või 4. õppeaasta TTÜga leping tööleasumise kohta
üliõpilasele
TTÜs peale vastava kraadi saamist

♦ magistriõppe 2. õppeaasta üliõpi ♦ curriculum vitae
lasele
Välja antakse
♦ õpingutulemuste väljatrükk
♦ bakalaureuseõppe üliõpilasele, õp♦ 2 stipendiumi (ä 40 000 krooni) dok
pingusoorituste maht vähemalt 80 AP ♦ juhendava õppejõu soovitus
toriõppe üliõpilastele
ja kahe viimase semestri kaalutud
♦ magistri- ja doktoriõppe üliõpilasel
♦ 4 stipendiumi ( ä 25 000 krooni) ma keskhinne vähemalt 4,5
dekaani soovitus üliõpilasega lepingu
gistriõppe üliõpilastele
Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpi
sõlmimise otstarbekuse kohta.
lasel esitada TTÜ Arengufondi juha
♦ 8 stipendiumi (ä 15 000 krooni) baka tusele (IV korpus ruum 108) 30.
Täiendavat infot saab tel 620 34 98
laureuseõppe üliõpilastele
septembriks
e-mail marearu@edu.ttu.ee

Stipendiumi statuut
levikuga
1. Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi vähemalt ühes üleriigilise
stipendium (edaspidi “stipendium”) TTÜ päevalehes.
üliõpilastele (edaspidi “stipendiaat”) on
loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppi
7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpi
mismotivatsioonile ja akadeemilise per
lasel esitada TTÜ Arengufondi juha
sonali järelkasvule TTÜ-s.
tusele:

esimehe hääl. Komisjoni koosolekud
protokollitakse. Komisjon esitab oma
ettepaneku kinnitamiseks TTÜ Arengu
fondi nõukogule.
10. Stipendium määratakse üheks õp
peaastaks järgmistel tingimustel:

• isiklik avaldus, milles magistri-ja dok
toriõppe üliõpilased peavad teatama • bakalaureuseõppe üliõpilasele, kelle
õpingusoorituste maht avalduse esi
oma valmisolekust sõlmida TTÜga
tamise päevaks on vähemalt 80 AP ja
leping tööleasumise kohta TTÜs
kahe viimase semestri kaalutud
peale vastava kraadi saamist
keskhinne on vähemalt 4,5
3. Stipendium on ette nähtud
• curriculum vitae
• magistriõppe 2. õppeaasta üliõpi
• TTÜ
bakalaureuseõppe
eduka
• õpingutulemuste väljatrükk
lasele lepingu sõlmimisel TTÜga
matele üliõpilastele
• juhendava õppejõu soovitus
• doktoriõppe 3. või 4. aasta üliõpi
• TTÜ magistri- ja doktoriõppe eduka
lasele lepingu sõlmimisel TTÜga
matele üliõpilastele
magistri-ja doktoriõppe üliõpilase puhul
teaduskonna dekaani soovitus üliõpi
lasega lepingu sõlmimise otstarbekuse 11. Magistri- ja doktoriõppe üliõpi
4. Stipendiumi suuruse ja arvu järg
kohta.
lasega
sõlmitakse
stipendiumi
miseks akadeemiliseks aastaks baka
määramise otsuse alusel leping Tal
laureuse-, magistri- ning doktoriõppe
astmetel määrab TTÜ Arengufondi 8. Stipendiumi määrab ja kuulutab tule linna Tehnikaülikooli ning stipendiaadi
nõukogu hiljemalt jooksva aasta mused avalikult välja TTÜ Arengufondi vahel
maikuus.
nõukogu poolt nimetatud 5-liikmeline
komisjon igal aastal hiljemalt 15. ok 13. Stipendium makstakse välja
toobriks. TTÜ Arengufondi nõukogu ni ühekordselt stipendiaadi poolt TTÜ
5. Stipendiumi taotluste esitamise täht
metab komisjoni ühe liikme esimeheks. Arengufondi juhatusele teatatud pan
aeg on 30. september.
gaarvele.
9. Stipendiumikomisjon on otsustusvõi
6. Stipendiumi taotlemine ja määramine
meline, kui selle koosolekust võtab osa 14. Võimalikud stipendiumi määrami
toimub avaliku
konkursi
korras.
vähemalt 3 liiget, sealhulgas esimees. sega seotud probleemid lahendab sti
Konkurss kuulutatakse välja ajalehes
Stipendiumi määramise küsimused ot pendiumikomisjon, informeerides sel
“Tallinna Tehnikaülikool”, TTÜ Arengu
sustab komisjon lihthäälteenamusega. lest TTÜ Arengufondi nõukogu.
fondi
interneti
koduleheküljel
ja
Häälte poolitumisel on otsustavaks

2. Käesolev statuut sätestab stipendi
umi väljakuulutamise ja määramise
põhimõtted ning korralduse.

SOOME CIMO STIPENDIUM BALTIfl 75
Centre fo r International M obility (CIM O) pakub 1999/2000. Tähtaeg avalduste esitamiseks on septem bri lõpp k. a Ot
õppeaastaks stipendiume noortele (kuni 35 a.) kraadi oma sused stipendiumi määramise kohta teatab CIMO oktoobri
vatele üliõpilastele ja teadlastele õppe- ja teadustöö lõpuks.
läbiviimiseks Soome ülikoolides või teadusasutustes 4-5 kuu
jooksul. Nõutav on kutse- või nõusolekukirja olemasolu Avaldused tuleb esitada välissuhete talitusele
22. septembriks 1999.
Soome kutsuvalt poolelt. Samuti peab olem a põhjendatud
teadustöö plaan ja ajakava, soovituskirjad oma ülikooli pro Saadaval ankeedid ja lähem info.
fessoritelt, õpingutulemuste loetelu, keeletõend.

Välissuhete talitus VI-212, tel 6203503

SAKSAMAALE ÕPPIMA DAAD-I VAHENDUSEL
Magistri-ja doktoriõppe üliõpilastel (ka bakalaureuseõppe viimase
õppeaasta üliõpilastel) ning teadlastel on võimalik taotleda
2000/2001 õ a. Saksa Akadeemilise Välisvahetuse (DAAD) sti
pendiume Õppimiseks või enesetäiendamiseks Saksamaa
kõrgkoolides või teaduslikes uurimisasutustes.

Mõeldud Saksamaa ülikoolis saksa keele ja kirjanduse ning saksa
koduloo suvekursusel osalemiseks. Eelistatakse humanitaar- ja
sotsiaalteaduste üliõpilasi. Taotleda võivad ka ülikooli juures
tegutsevad kraadi omavad isikud. Vanusepiir kuni 32. a.
Uurimisstipendium 1 - 3 kuud (mai 2 000-jaanuar 2001)

Aastastipendium kestvusega 10 kuud (1.10.2000 - 31.07.2001)

Ülikoolides või teadusasutustes töötavatele teaduskraadi oma
Kõikide erialade ülikooli lõpetanutele, kes soovivad mõnes Saksa vatele teaduritele, kes soovivad mõnes Saksamaa ülikoolis või
maa ülikoolis kraadiõppes jätkata, uurimistööd teha või promot teadusasutuses teaduslikku uurimistööd teha.
siooni läbida.
Erialased õppereisid

Vanusepiiriks on 32 aastat stipendiumi alguse hetkel
Lühiuurimisstipendium 1 - 6 kuud (juuni 2000 - jaanuar 2001)

Mõeldud üliõpilasrühmadele (10-30 isikut) oma kõrgkooli õppejõu
juhendamisel. Reisi kestvus kuni 2 nädalat.

Kõikide erialade ülikooli lõpetanutele ja noortele teadlastele, kes Õppepraktika Saksamaal/erialase kursuse või seminari
mõnes Saksa ülikoolis või teadus instituudis uurimistööd teha läbiviimine
soovivad, eriti seotuna promotsiooniga kodumaal Vanusepiir 32
Mõeldud üliõpilasgrupile (5-20 üliõpilast) ühe üheõppejõu juhen
eluaastat.
damisel kestvusega 1-4 nädalat. NB! Taotluse DAAD-le peab sisse
Semestristipendium 5 kuud (oktoober 2000 - veebruar 2001)
andma Saksa kõrgkooli õppejõud.
Germanistika eriala üliõpilastele, kes kolmandal või neljandal õp Ankeetide esitamise tähtaeg 5. november 1999 välissuhete tali
peaastal ühe semestri mõnes Saksa ülikoolis Õppida soovivad.
tusse.
Kõrgkoolide suvekursuste stipendium 1 kuu (suvi 2000)

Samas taotlusankeedid ja lähem info

INTERNATIONAL WOMENS UNIUERSITV (IFU)
kutsub ajavahemikul 15. juuli - 15. oktoober 2000 kraadi
omavaid naisüliõpilast osalema inglise keelses õppe- ja
teadusprogrammis Saksamaal. Nõutav TO E FL test (min 550
punkti).
Pakutavad teemad ja selles osalevad Saksa ülikoolid on
järgmised:
• BODY Experience, Politics, Concepts (U o f Hanover and
U o f Kassel)

• W ATER W ater and Life (U o f H anover and U o f Applied
Sciences Suderburg)
• W ORK Women's Work between Integration a n d Disintegration. A Comparison o f W estern, M iddle and Eastern
Europe (U o f Hanover and Technical U o f ClausthalZellerfeld)
On võimalik taotleda finantstoetust IFU-lt

• CITY City and Gender (U o f Kassei)

Lähemat infot programmide kohta saab:
http://www.lnt-Frauenuni.de

• INFORMATION Women Entering the Information Age (U
o f Hamburg)

(ka ankeedid). Avalduste esitam ise tähtaeg on
15. o k to o b e r 1999.

• MIGRATION Women, Identities and System s in Transit (U
o f Hanover)

V älissuhted

VI-212, 620 3503

