VASTUVÕTU
EESKIRJADEST
Vastuvõtukomisjonile
tavad d « k u m e n d i d :

esita

1. Vormikohane avaldus TPI
rektori nimele;
2. keskharidust tõendav doku
ment- küp sustunnistus
või
diplom koos hinnetelehega;
3. iseloomustus koolist või vii
masest töökohast (kolm all
kirja: asutuse juhataja, par
tei- või komsomoliorganisat
siooni sekretär ja ameti
ühingukomitee esimees või
kooli iseloomustuslehel
—
klassijuhataja;
kuupäev,
esinduspitsati jäljend);
4. arstitõend (vorm nr. 086-u);
5. 6 fotot (peakatteta, formaat
3X4 cm);
6. väljavõte tööraamatust
(administratsiooni
esindaja
allkiri, pitsati jäljend, kuu
päev).

Isiklikult' esitada pass; sõjaväepilet või arvelevõtmise ' tun
nistus.
Dokumente võetakse vastu:

Olenevalt valitud erialast, tu
leb sooritada SISSEASTU M IS
EKSAM ID alltoodud õppeaine
tes ja järjekorras:

* päevasesse Õppevormi
1.— 31. juuli,

1) keemia- ja ?ceemilis-tehnoloogilistel erialadel (erialad
K A , КО, KÜ, KM ):

* õhtusesse' ja kaugõppeteaduskonda
1. juuli—31. august.
Dokumentide
vastuvõtmisel
teatab vastuvõtukomisjon päe
vasesse õppevormi sisseastuja
le kohustusliku vestlusele il
mumise aja. Vestluse viib läbi
erialakomisjon. Komisjoni vest
luse läbiviimise põhimäärusega
saavad sisseastujad tutvuda do
kumentide
vastuvõtuperioodil
vastuvõtukomisjonis.
Vestluse
üheks
eesmärgiks
on abistada sisseastujaid eriala
valikul. Teiseks eesmärgiks —
lisapallide andmine erialase et
tevalmistatuse eest (vastavate
dokumentide olemasolul).

1. matemaatika (kirjalik),
2. keemia (suuline),
3. eesti keel ja kirjandus
(kirjand);
2) majanduserialadel
(erialad T P ja TK):
1. matemaatika (kirjalik),
2. geograafia (suuline),
3. eesti keel ja kirjandus
(kirjand);
3) kõigil ülejäänud erialadel:
1. matemaatika (kirjalik),
2. füüsika (suuline),
3. eesti keel ja kirjandus
(kirjand).
Päevasesse õppevormi kan
dideerijatele
toimuvad sisse
astumiseksamid 1—20. august;

õhtusesse ja kaugõppeteaduskonda sisseastujaile kahes voo
rus, ajavahemikul 18. augus
tist 15; septembrini.
Erialadele A K , AV, AO, AA,
MM, MP, võivad
keskkoo
li kuld- või hõbemedaliga lõ
petanud,
keskeriõppeasutuse
või kutsekeskkooli
vastaval
erialal kiitusega
lõpetanud,
kandideerida eksamiteta vastu
võtule.
Küsimuse.
otsustab
vestlusel erialakomisjon.
Teistele erialadele kandidee
rimisel vabastatakse ülalnime
tatud sisseastujad järgnevatest
vastuvõtueksamitest, kui esi
mene eksam sooritatakse hin
dele «väga hea». Kutsekesk
kooli keskhariduse baasil lõpe
tanuile
laieneb
nimetatud
õigus ainult sel juhul, kui sis
seastuja töötab omandatud eri
alal ja erialast tööstaaži on
vähemalt üks aasta.
Sisseastujad, kelle keskhari
dust tõendaval dokumendil ei
ole rahuldavaid hindeid ja kes

sooritavad kaks esimest eksa
mit vähemalt 9 pallile (eriala
del AK, AV, AO, A A , ЗОД,
MP nõutav miinimum 8 palli,
s. o. 4+4),
vabastatakse kol
mandast
sisseastumiseksamist
alljärgnevatele erialadele kan
dideerimisel:
* energeetika-, automaatika-,
ehitus-, mehaanika-,
õhtuse teaduskonna kõik
erialad;
* keemiateaduskonna erialad
KA, КО, KM;
* majandusteaduskonna eri
ala TE;
A kaugõppeteaduskonna kõik
erialad, välja arvatud T P
ja TR.
Täiendavat
informatsiooni
õppimisvõimalustest ja vastuvõtutingimustest saab vastuvõ
tukomisjonist, aadress: 290108
Tallinn/ Ehitajate tee 5,. T P I
vastuvõtukomisjon.
Telefon 53 2151.
Vastuvõtukomisjoni

SULLE, A B I T U R I E N T !
K Õ R G H A R ID U S E N I
V I I V A TEE A L G U S E K S
õ ig e pea algab Tallinna Po
lütehnilises Instituudis suure
tähtsusega periood — uute üli
õpilaste vastuvõtmine. Käes
oleval aastal toimub see mit
meti võetuna erilises olukor
ras.. Alles hiljuti lõppes N L K P
X X V II
kongress,
kus võeti
vastu ja kinnitati meie maa
majandusliku
ja
sotsiaalse
arengu põhisuunad järgneva
teks viisaastakuteks ja kuni sa
jandivahetuseni.
Kavandati
meetmeid rahvamajanduse vä l
timatuks
intensiiyarenguteele
suunamiseks. K õrvu ti sellega
on käesolev aasta T P I-le pidu
likum kui tavaliselt veel tei
sel põhjusel. Nim elt täitub 50
aastat meie tehnilise kõrgkooli
asutamisest.
N L K P X X V II kongressil ka
vandatud intensiivarengu suu
nad on tihedalt seotud
ka
kõrgkooliga ja kõrgema hari
duse omandamisega. N ii on eel
olevatel aastatel oodata mär
gatavaid ümberkorraldusi kõr
gema kooli töös. Nende ümber
korralduste põhieesmärgiks on
spetsialistide
ettevalmistamise
taseme vastavusse viim ine tä
napäeva tehnika ja tooitmise
kasvanud nõuetega.
Olulisel kohal direktiivdokumentides on sellised küsimu
sed nagu inseneri maine tõst
mine, tema töö tasustamise ja
materiaalse stimuleerimise pa
randamine. See loob kõrgema
haridusega spetsialistidele, in
seneridele
ja
ökonomistidele
senisest märksa avaramad või
malused edaspidises töös rah
vamajanduse
kõikvõimalikel
ametikohtadel kuni tippjuhti
deni välja.
Esimesed kõrgkooli puudu
tavad ümberkorraldused
on
seotud juba
käesoleva aasta
vastuvõtu eeskirjadega. N ii on
vastuvõtu eksamite arvu vä 
hendatud ühe võrra. Ettemää
ratud on matemaatika ja kee
le ■eksäm (kirjand). Kolmanda

eksami valib vastav kõrgkool
komisjonil
vestluse
põhjal
ise.
TPI-s saab selleks eksa
õigus keskkooli medaliga või
miks olema inseneri ..ja inse- ...ke keriõppeasutuse
kütusega
nermajanduserialadel
füüsika,
lõpetanud vabastada eksamite
keemia erialal keemia ja ma
sooritamisest.
janduserialadel geograafia.
Märgatavalt on suurendatud
Käesoleval
1S86. a. võtab
teaduskonnas dokumentide esi
meie instituut kolme õppevor
tamisel läbiviidava kutsevaliku
mi — päevasesse, õhtusesse ja
kaugõppesse — kokku 2055 uut
vestluse osakaalu. See toimub
nüüd komisjoni ees, kellel on
üliõpilast,
neist
päevasesse
1270.
õigus vastavate näitajate kor
ral anda kuni kolm lisapalli,
mis kantakse üliõpilaskandlPäevases õppevormis toimub
daadi eksamikaardile.
õppetöö kuues teaduskonnas 31
Kuni kolme lisapalli õigus
erialal.
Lisaks sellele avaneb
on üleliidulistel ja vabariikli
võimalus omandada eriala ja
kel konkurssidel, ülevaatustel,
kõrgharidus ENSV-le eraldatud
olümpiaadidel silmapaistnutel,
sihtkohtadel
teiste liiduvaba
üleliidulisel
rahvamajandus
riikide kõrgkoolides.
saavutuste näitusel osalenutel
(medal).
Dokumente võetakse tänavu
vastu 1.— 31. juulini.
Vastu
Kaks lisapalli saavad sõja
võtueksamid toimuvad harili
väest demobiliseeritud, vähe
kul ajal, päevasesse osakonda
malt kaheaastast valitud eri
1.— 20. augustini. Eksamid õh
alal praktilise töö staaži oma
tusesse
osakonda
ja kaug
vad üksikud, ettevõtete suunaõppesse on kahes voorus, au
miskirjaga isikud kui tööstaaž
gustis ning septembris.
alla kahe aasta; heade ja väga
. Põhjalikumat
informatsiooni
heade hinnetega kesk-eriõppeasutuse lõpetanud.
T P I-s õppimise ja vastuvõtutingimuste kohta võib
saada
•Üks lisapali antakse neile,
instituudi
vastuvõtukomisjo
kes
lõpetanud ettevalmistus
nilt, mis tegutseb aastaringselt.
kursused, omavad
praktilises
Võib helistada telefonil 532-151,
töös
äramärkimist
väärinud
või’ tulla ise kohale instituudi
saavutusi, jõudnud tulemuste
peahoonesse Ehitajate tee 5.
niÕppeasutuse poolt korralda
Erialade
kohta
ammendavat
tud konkurssidel jne.
informatsiooni võib saada ka
Kutsevaliku põhimäärus ja
ortse vastavatest teaduskonda
TPI-s kehtivad lisapallide täp
dest.
sed kriteeriumid
avaldatakse
enne
dokumentide vastuvõtu
Lugupeetud keskkoolilõpeta
algust.
jad! Teie tahet õppida ja sihi
Need noored, kellede lõpu
kindlust valitud erialale pääse
tunnistusel ei ole hindeid «3»,
da hinnatakse vääriliselt nii
vabastatakse
instituudi poolt
vastuvõtukomisjoni kui eksa
määratud teatud erialadele as
minaatorite poolt.
tumisel kolmandast eksamist,
kui kahel esimesel eksamil saa
Soovin Teile eksamiteks edu,
vutatakse vähemalt 9 palli.
head tahet ja õnne. K a seda
Defitsiitsetele erialadele astu
peab olema.
misel on minimaalseks pallide
võimalus 8.
Kohtumiseni
vastu võtükoKeskkooli medaliga või kesk
misjonis!
eriõppeasutuse ■kiitusega lõpe
tanutel piisab sisseastumiseks
dots. UVE SOODLA,
esimese eksami
«väga heale»
sooritamisest. Defitsiitsele eri
vastuvõtukomisjoni
alale astumisel on kutsevaliku
vastutav sekretär

T P I vastuvõtukomisjoni ot
suse alusel
suunatakse igal
aastal noori õppima vennasva
bariikide kõrgkoolide päevase
õppevormi I kursusele. Suuna
mine annab Eesti NSV noor
tele soodsaid .võimalusi õpin
gute jätkamiseks erialadel, mi
da meie vabariigi kõrgkoolides
ei õpetata.
Neile, kes kandideerivad va
bariigile eraldatud insener-tehniliste erialade üliõpilaskoha
dele
Moskvas,
Leningradis,
Riias, Odessas, Vilniuses, Mins
kis või mujal, toimuvad sisse
astumiseksamid emakeeles ühe
aegselt T P I päevase . Õppevor
mi eksamitega.
K u i suunamisvalikul tehakse
positiivne otsus teise samale
erialale kandideermu kasuks
või mõni eksam sooritati ra

+

huldavale hindele, jääb soovi
korral võimalus osa võtta T P I
konkursist.
Õppetöösse tõsiselt suhtuvad
üliõpilased on seni kõigist kohanemisraskustest kiiresti üle
saanud ja- enamik neist õpib
edukalt, õpingute ajal kind
lustatakse üliõpilased ühisela
muga. Stipendiumi makstakse
üldistel alustel vastavalt õpi
edukusele.
Pärast lõpetamist
suunatakse noored spetsialis
tid koduvabariik!.
Täpsemat
informatsiooni
saab mais ilmuvast trükisest
«T P I 1986. a. vastuvõtuplaan»
ja -vastuvõtukomisjonist, aad
ress; 200108 Tallinn, Ehita
te tee 5, T P I vastuvõtukomis
jon (tel. 53 2151).
Va&tuvÕtukomisjoK

1986. A A S T A EESTIKEELSE P ÄE V AS E Õ P P E 
VORMI VASTUVÕTUPLAAN +

Maardlate allmaakaevandamise tehnoloogia ja
kompleksne mehhaniseerimine(A K )
25
üliõpilast
Elektrisüsteemid (A V )
50 üliõpilast
Tööstuslik soojusenergeetika (AO)
25 üliõpilast
Elektriajamid
ja
tööstusseadmete automati
seerimine (A A )
25 üliõpilast
Automaatika ja telemehaanika (LA )
25 üliõpilast
Elektronarvutid (L I)
25 üliõpilast
Tööstuselektroonika (LE)
50 üliõpilast
Automatiseeritud juhtimissüsteemid (LS)
25 üliõpilast
Raadiotehnika (LR )
25 üliõpilast
Masinaehjtustehnoloogia, metallilõikepingid ja
-instrumendid (MM)
75 üliõpilast
Peenmehaanikaseadmed (M P)
50 üliõpilast
Autod ja autondus (M A)
50 üliõpilast
Tööstus- ja tsiviilehitus (EE)
75 üliõpilast
Ehituskonstruktsioonide
ja ^-detailide toot
mine (ED)
25 üliõpilast
Veevarustus ja kanalisatsioon (EV)
25 üliõpilast
Autoteed (ET)
40 üliõpilast
Keemiatööstuse põhiprotsessid ja keemiaküberneetika (K A )
25 üliõpilast
Konservimise tehnoloogia (КО)
25 üliõpilast
Ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja orga
niseerimine (K Ü )
25 üliõpilast
Puidutöötlemise tehnoloogia (KM )
30 üliõpilast
Ehituse ökonoomika ja organiseerimine (TE) 25 üliõpilast
Majandusliku informatsiooni
mehhaniseeritud
töötlemise organiseerimine (T l)
25 üliõpilasi
Teeninduse
Ökonoomika
ja
organiseeri
mine (T L )
25 üliõpilast
Töö korraldamine ja normimine (TK)
25 üliõpilast
Tööstuse planeerimine (TP)
25 üliõpilasi
Raamatupidamine ja majandusanalüüs (TR) 25 üliõpilast»

AÜTOMAATIKATEADUSKOND
elektronskeemitehnika
grammeerimise alal.

AU TO M AATIK A KATEEDER
loodi 1960. aastal ja on vanim
ning suurim kateeder teadus
konnas. Profileerib automaati
ka ja telemehaanika ning auto
matiseeritud juhtimissüsteemi
de
(AJS) erialasid.
Esimene
lend automaatikainsenere
lõ
petas T P I juba 1961. aastal.
A JS eriala esimesed lõpetajad
asusid tööle 1974. aastal.
AU TO M AATIK A JA TELE
M EH AANIK A eriala on tea
duskonnas õpetatavatest kõige
universaalsem.
Automaatikainsener oskab projekteerida ja
kasutada keerulisi automaati
ka- ja telemehaanikasüsteeme
ning välja töötada tehnoloogi
liste protsesside automatiseeri
tud
juhtimissüsteeme.
Koos
erialase teoreetilise ettevalmis
tusega saadakse head praktili
sed oskused automaatikasead
mete ja vahendite kasutamise,

ja pro
: '

AUTOMATISEERITUD' JUH
TIMISSÜSTEEMIDE eriala lõ
petanu on süsteemiinsener, kes
võib edukalt töötada kõikides
rahvamajandusharudes,
kus
luuakse ja -kasutatakse ajako
hasel ■arvutus- ja infoülekandetehnika! põhinevaid automa
tiseeritud juhtimas- ja infor
matsioonisüsteemi!. Eriala lõpe
tanu saab instituudist Lisaks
tugevale
süsteemiteoreetilisele
ettevalmistusele kaasa hea programmeerimisoskuse ja orien
teerumisvõime kiirestiarenevas
arvutite ja infoülekandesüsteemide riistvaras.
RAADIOTEHNIKA KATEE
DER loodi 1966. aastal. P ro fi
leerib raadiotehnika eriala. Esi
mesed raadioinsenerid lõpeta
sid T P I veel enne kateedri
avamist 1965. aastal.
RAADIOTEHNIKA eriala lõ
petanu tegevusvaldkond on tä
napäeval
äärmiselt lai, kuna
raadiotehnika meetodeid ja va
hendeid kasutatakse praktili
selt kõigis rahvamajanduse ha
rudes.

Põhilistele rakendusvaldkon
dade^ — raadiosidele ja -le
vile, televisioonile, raadiolokatsioonile
ja
-navigatsioonile,
-juhtimisele, -telemeetriale, he
li- ja mõõtetehnikale — on l i 
sandunud astronoomia, meteo
roloogia, meditsiin, geoloogia ja
paljud humanitaarteadused.
Raadioinsener saab laialdase
üldteoreetilise-, insenerliku ja
spetsiaalse ettevalmistuse.
Ta
tunneb hästi
elektronseadisi
(integraalskeeme, ülikõrgsagedusseadisi, lasereid j.m.), raadiotehnilisi seadmeid (võimen
deid, raadiosaatjaid ja -vastu
võtjaid, antenne, televisiooniseadmeid jt.), raadiosüsteeme,
aga ka kaasaegset arvutusteh
nikat ja selle elemente (mikro
protsessoreid jne.). T P I lõpeta
jate kogemused näitavad, et
nad saavad edukalt
hakkama
kõigis inseneriiöö valdkonda
des — insenerkonstruktoritena,
teaduslikus uurimistöös, raa
diosüsteemide ja -seadmete eks
pluateerimisel
ja tehnoloogi
dena.
. ELEK TRO O NIKA
KA TE E
DER
moodustati 1962. aastal.
■Profileerib tööstuselektroonika
eriala, kuhu vastuvõtt avati

samal aastal. Esimesed elekt
roonikainsenerid said diplomi
1966. aastal.
TÖÖSTUSELEKTROONIKA
eriala üliõpilased saavad põh
jaliku ettevalmistuse pooljuhttehnikas ja mikroelektroonikas.
Vanematel kursustel on võima
lus spetsialiseeruda: a) mikro
elektroonika
elementide
ja
pooljuhtseadiste
kasutamise
skeemitehnikale, b) mikroelekt
roonika
ja
pooljuhtseadiste
konstrueerimisele ja nüüdis
aegsele tehnoloogiale.
Elektroonikainsener suudab
hooldada ja kohaldada keeru
kat elektronaparatuuri, on võ i
meline edukalt töötama aja
kohaste elektronseadmete
ja
-seadiste loomisel ja evitami
sel.
ELEKTRONARVUTITE K A 
TEEDER asutati samuti 1966.
aastal, mil avati ka vastuvõtt
selle poolt
profileeritavale
elektronarvutite erialale. Esi
mesed noored arvutispetsialis
tid asusid tööle 1971. aastal.

ning1 nende praktilisele kasu
tamisele.
Üliõpilased
saavad
põhjaliku ■• ettevalmistuse
nii
elektronarvutite riistvara - kui
ka tarkvara alal. O lu line koht
on
mikroprotsessorsüsteemide
tundmaõppimisel, m illede auto
matiseeritud
projekteerim ine
on ühtlasi elektronarvutite ka
teedri teadustöö põhisuunaks.
Mikroprotsessortehnika kui ' kii
remini arenevaid
valdkondi
tänapäeva teaduses ja tehni
kas kindlustab selle, e t arvuti
insener on teretulnud praktili
selt kõigis rahvamajandusharu
des, sealhulgas ka teaduses.
Eriala lõpetanu orienteerub nii
elektroonikas,
program m eeri
mises kui ka automatiseeritud
projekteerimises.
Tänavu võetakse eesti õppe
keelega rühmadesse vastu 150
üliõpilast
(elektronarvutite,
raadiotehnika, AJS ning auto
maatika ja telemehaanika eri
aladele igaühele
25, tööstus
elektroonika erialale 50).
TOOMAS R A N G ,
automaatikateadu&konna
dekaan, dotsent

ELEKTRONARVUTITE eriala
on
orienteeritud kaasaegsete
digitaalsüsteemide
loomisele

MEHAAH1KATEADUSK0ND

Mehaanikateaduskonna lõpe
tajaid kohtab mitte ainult ma
sina- ja aparaadiehituses ning
autotranspordi ettevõtteis, vaid
pea kõigis rahvamajandusharu
des, kus on tegemist masinate
ga. Ka rea 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 välja
laske tunduva
suurenemise.
See kõik loob meie lõpetaja
tele
avarad võimalused leida
töökoht, mis toob ühtaegu kasu
m eie rahvamajandusele ning
vastab ka iga inseneri enese
huvidele j a " kalduvustele. Töö
kohti on nii vabariigi linnades
kui ka maal.
Üliõpilasi võetakse vastu kol
m el laial erialal:
0 masinaehitustehnoloogia,
metallilõikepingid ja
-instrumendid;
0 peenmehaanikaseadmed;
0 autod ja autondus.
Kõik teaduskonna tudengid
saavad peaaegu sarnase üldteoreetiiiste
ja
üldtehniliste
teadmiste pagasi. Erialadesse
hargnemine algab kolmandalneljandal kursusel.
Praktikal
käiakse neljal, korral, neist vä
hemalt ühel korral vennasva
bariikides või rahvademokraatiamaades (Ungari RV).
M ASIN AEH ITU S
TEHNOLOOGIA, M E T A LL ILÕIKEPINGID JA
-INSTRUMENDID
Eriala pika nimetuse all toi
mub tegelikult laia profiiliga
mašinaehitusinseneride etteval
mistamine.
Stuudiumi
vältel
õpitakse nii masinate konst
rueerimist kui ka nende va l
mistamise
põhialuseid, seega
võivad lõpetajad töötada
nii
konstruktorite kui tehnoloogi
dena. Konstruktoritöö on loo
minguline — see tähendab uute

täiuslikumate mehhanismide ja
masinate loomist, olemasoleva
te moderniseerimist ja auto
matiseerimist. Tehnoloogi töö
põld pole vähem huvitav. Te
ma tähelepanu keskpunktis on
masinate valmistamine ja koos
tamine tooimistingimustes. Me
haanikainsenerid töötavad ka
masinate hooldus- ja remondi
töö
korraldajatena enamikes
tööstusharudes ettevõtete
me
haanikute ja peamehaaniku
tena.

mõõteseadet,
peentöömasinat,
automaatikavahendit,
teadusaparaati. Ja eks . nii ituntud
magnetofoni veoajam või elekt
ronarvuti väljundil olev inforegistreerimisseade on ju ka
peenmehaanika. Kõigi nimeta
tute loomisloos oh kaalukas
osa peenmehaanikainseneril.
Meie vabariigi aparaaditöös
tuses ощ tihedalt
põiminud

mehaanika, elektroonika, füü
sika, automaatika jt. problee
mid.
Nimetagem
siin
yaid
ENSV
Teaduste
Akadeemia
Erilmnstrueerimisbürood,
H. Pöögelmanni nim. Elektro
tehnika Tehast, tootmiskoondisi «Tööstusapäraät» ja «R et».
Kõigis, neis ettevõtteis töötab
hulgaliselt peenmehaanika eri
ala lõpetanuid.

Nüüdisaega
iseloomustab
elelctronarvutustehnika ja arvprogramm juhtimisseadmete ka
sutuselevõtt
masinaehituses.
Suur tulevik on automatisee
ritud tootmisjaoskondadel, kus
lihtsad (transport- ja kontrolloperätsioonid on usaldatud ro
botitele. •
Inseneriülesannete
lahendamiseks saavad eluõigu
se automatiseeritud töökohad,
mis on varustatud elektron
arvuti, kuvarite ja joonestusautomaatidega.
Kogu seda moodsat tehnikat
õpivad
süvendatult
tundma
need, kes soovivad spetsialisee
ruda robottehnoloogiale.
Sel
line spetsialiseerumine
viidi
eriala raames sisse alates 1984.
aastast. Tänased sisseastujad
võivad põhjalikumalt pühendu
da ka
konstruktoritöö
sala
duste tundmaõppimisele,
kui
valivad eriala juurde moodus
tatud spetsiaalsuse
tehnoloogiaseadmete ja automaatikavahendiite
konstrueerimine.
Masinaehitustehnoloogia
ka
teedri juurde on loodud teh
noloogiliste protsesside automaatprojekteerimise
teaduslabor, mille tööst võtavad mehaanikatudengid aktiivselt osa.

AUTOD JA A U T O N D U S

♦

Masinaehitus ei saa läbi arv programmeerimisega pinkideta.

Tiheda
ja suhteliselt
hea
teestiku tõttu hõlmab , auto
transport valdava osa m eie va 
bariigi
kaubaja reisijate
veost. Sõiduauto on muutunud
isiklikuks
(tarbeesemeks. K õik
see on tinginud ulatusliku auto
majandile, remondi- ja. hooldusette võtete võrgu, mis, nõuab
kõrgelt kvalifitseeritud
laia
silmaringiga spetsialiste. K ü l
lap autotoodangu k iire kasv ja
autotranspordi elavnemine on
g i teinud selle eriala , T P I-s
üheks populaarsemaks. Eriala
lõpetanute põhiosa töötab in 
seneridena ettevõtetes, kus tu 
leb lahendada autode kasuta
mise ja hooldusega seotud üles
andeid: automajandid,
auto
hooldus- ja remondiettevõtted,
autoinspektsioon. E riala
lai
profiil lubab töötada ka põllu
majanduses,
projekteeriraisasutustes, masinatehastes.
Ka
vabariigi sport- ja kartautode
loomisel
osalevad
autoeriala
lõpetanud.
Kuna eriala lõpetaja
saab
mehaanikainseneri
kutse, siis
langeb ettevalmistuse pearas
kus autode kasutamisega seo
tud tehnilistele probleemidele.
Kahel viimasel kursusel toimub
kitsam erialane spetsialiseeru
mine kas autode tehnilise eks
pluatatsiooni ja hoolde *; küsi
mustes või autode kasutamise
ja autovedude organiseerimise,
s. o f kommertsekspluatatsiooni
küsimustes. Üliõpilastel, kellel
puuduvad liiklusvahendite ju 
hiload, on võimalik
õpingute
■vältel saada C-kategooriä auto
juhi paberid.

PEENMEHAANIKA
SEADMED .
Iga tüüpi aparaatide konst
rueerimine
ja
valmistamise
kavandamine
lasub peenmehaanikainseneri õlgadel. Kuigi
eriala nimetus viitab mehaa
nilistele aparaatidele ja peenseadmetele, tuleb loovas inseneritöös lahendada ka külg
nevate
erialade
ülesandeid.
Möödunud
aegadel
tähistati
sõnaga «peenmehaanika» kel
li, fotoaparaate ja muud nipethäpet. Tänapäev pakub selle
mõiste
alla
veel musttuhat

Ehkki eriala põhisuunaks on
peenmehaanikakonstruktörite
ettevalmistamine, kelle ülesan
deks on uute aparaatide loom i
ne ja olemasolevate täiustam i
ne, saab peenmehaanikainsener
universaalse ettevalm is
tuse. Ühe tahu peenmehaaniku
tegevuses moodustavad aparaa
tide remont ja hooldus, seepä
rast kohtame eriala lõpetanuid
töötamas paljudes rahvam ajan
dusharudes, kus on
tegemist
aparaatidega.

♦

Tööstusroboti «õpetamine» masinaehitustehnoloogia
kateedris.

MIHKEL., PIK NER ,
mehaanikateaduskonna
dekaan, dotsent

ENERGEETIKATEADUSKOND
4

V Ä Ä R T E R IA L A D K Õ I K , K O N K U R S I D
VÕISTLEMATULT MADALAD!

Energeetikat eaduskonna
lõpe
tanutega tundub olevat just sa
mamoodi kui lõvi tähtkujus sün
dinutega
Olli «Tähtede. kaitsealustes»: nad on vaprad, uhked,
õilsameelsed, siirad, targad, vai
mukad, ilusad, võimekad, tuge
vad ja pisut kurvameelsed. Pisut
kurvameelsed seetõttu, et nende
võrratuid ja hinnatavaid ener.geetikuomadusi nagu ka nende
hädavajalikkust ning nappustki
m eie tööelu korraldamisel ei ki;pu tihtipeale keegi peale nende
<endi märkama. On ju energeeli. kateaduskonna igasiigisenc kon. kursilatt nii madal kui olla saab
;ja vastuvõtukomisjonil on tükk
tegemist, et õppegruppe kuidagi
kokku saada, Selge, et see teeb
kurvaks kõikide tähemärkide all
■-sündinud energeetikuid,
Eriti mäeinsenere, sest konkur■. sist
•*© MAARDLATE ALLM AA
KAEVANDAMISE
TEHNOLOOGIA JA
'KOMPLEKSSE
MEHHANISEERIMISE
-erialale ei saa juba aastaid jut
tugi olla — tudengikandidaatide
mappus on nende õppegruppide
■avamise isegi korda paar sootuks
■katki teinud. Vaatamata sellele,
et ametinimi mäeinsener kõlab ju
•päris romantiliselt ning et iga
:mäemees on lausa unepealt nõus

oma eriala teistest parajalt ete
maks kiitma: stipp teiste tuden
gite omast rublat kümme kopsa
kam, mäemeistri kuupalk küünib
260— 310 rublani, lisaks preemia
kuni 50% ja juba teisest tööaas
tast tuleb tasu väljateenitud aas
tate eest: kah oma 200— 600
rubla aastas. Lõbusat pensioni. põlve kuni . 176 rubla suuruse
pensioniga saavad mäeinsenerid
juba viiekümneaastaselt pidama
hakata. Mida sa hing veel tahta
oskad?
Raha rahaks, eks ka teadmisi
ole mäemeestel kopsakalt: lisaks
üldtehnilistele ainetele saadakse
põhjalikud • teadmised
geoloo
giast, kaasaegsest niäejadustehnoloogiast ning selle rakenda
miseks kasutatavatest mehhaniseerimis-,
elektrifitseerimisja
autornat iseer imisv aheri d itest.
Mäetudengid praktiseerivad nii
meie vabariigi mäendusetteyõtteis kui ka NSV Liidu eesrind,likes söekaevandustes, kõrgkoolijärgse
töökoha leiavad nad
tavaliselt põlevkivikaevandustes,
põlevkivi-, fosforiidi- ja loodus
like ehitusmaterjalide karjääri
des, aga ka linnamajanduse mit„mesuguste
rajatiste (kollektortunnelid,
süvistatud
liiklusmagistraalid jt.) ehitustel. Teadus
tööl saab kaasa lüüa juba re
basena (stipendiumilisa tuleb siis
ka kuni oma 150 rubla kuus!),
instituudi lõpetanuna TPI mäekateedris või
Skotšinski nim.
Mäeinstituudi Eesti Filiaalis.

ф

Juba aastaid on leidnud
tunnustust ka
0 TÖÖSTUSLIKU
ENERGEETiKA

laia

SOOJUS-

kateedri ja TU laboratooriumi
teadustöö, mille tulemustest on
viimasel ajal huvitunud välisfir
mad Saksamaa Liitvabariigist ja
Jugoslaaviast,; litsents on müü
dud aga’ Bulgaara Rahvavabariiki.. Olgu siinkohal ka öeldud,
et igal aastal käib kümmekond
soojusenergeetikatudengit
kuld
sete liivade maal präktikateadmisi kogumas.
Soojusenergeetikainseneri pro
fiil ja tööpõld on laiad, tööstusettevõtteis kasutatakse ju arvu
kalt mitmeid soojusenergeetilisi
seadmeid: aurugeneraatoreid, soo
juse- ja massivahetuse seadmeid,
tööstusahje, aurutus-, külmutusja kuivattisseadmeid jms. Lai on
ka õppestuudiumi vältel käsitle
tav
probleemidering:
tehniline
termodünaamika,
soojuseja
massivahetus,
hiidromehaanika,
kütuste ja põlemisteoora, aurugeneraatorid, termofikatsioon ja
soojusvõrgud, tuumaenergeetika,
soojustehnilised
mõõtmised ja
soojustehniliste seadmete auto
maatika. Nali naljaks, aga hiljuti
tegi tulevane «auruinsener» ■dip
lomitöö isegi tuuleenergeetikast!
Nii et eriala tähelühend — AO
— õigustab end igati, õpivad ju
sealsed tudengd tehnikaprobleeme A-st O-ni! '

energiaks. Uuritakse
mitmeid
elektriajamitel
rakendatavaid
tehnikaprogressi
tulemusi, seal
hulgas
mikroelektroonikat
ja
elektronarvutustehnikat.
1982.
aastast spetsialiseeruvad elektri
ajamite ja tööstusseadmete auto
matiseerimise
eriala üliõpilased
ka tööstusseadmete ja robotite
programmjuhtimise kitsale alaerialaie, mille spetsialistid loovad
täiesti uute omadustega elektri--,
ajameid tööstusrobotitele ja ma
nipulaatoritele. Põnev eriala, se
da mõistab ilmselt igamees.

Soojusenergeetika eriala üliõpi
lasi tööstüspraktikä toimub. Nõuk agi 1 : Liidu kõige eesrindliku
mate!
soojusenergeetikaobjektidel. lõpetanud asuvad toole Eesti
energiasüsteemi ettevõtetesse, sa
muti pröjekteerimisorganisatsioonidesse, tööstus- ja põilumajandusettevõtetesse ning teadusasu
tustesse.
Kõige laiema profiiliga elektroenergeetikaeriala
(seda
terves
Nõukogude Liidus!) on aga,
© ELEKTRISÜSTEEMIDE
oma. Öppestluidiurni vältel õpi
vad selle eriala üliõpilased pea
kõike, mis seotud elektrienergia
tootmise, jaotamise ning tarbi
misega, seahulgas ka energeetikaobjektide projekteerimise, auto
maatjuhtimise,
informatsiooni
töötlemise, arvutustehnika kasu
tamise ja looduskaitsega. Prakti
lised kogemused tulevad instituu
di laboritest ja arvutuskeskustest,
õppepraktikal Eesti energiasüs
teemi ettevõtetes. Eriala profiil
on sedavõrd .lai, et päris mitmed
tudengid käivad praktikalisa ise
gi Poola Rahvavabariigist võt
mas.

Mõnel võhikust uskumatul koo
linoorel võib ju neid ridu luge
des hing tõepoolest täis minna:
no kui need « energeetikaerialad>
tõepoolest kõik sedavõrd väärt
on, eks siis autor mingugi sel
lesse teaduskonda viit õpinguaas
tat targalt parajaks mõõtma!
See oleks küll-liigne vimm: juba
käidud! Ning kui hea lugeja ei
pea paljuks veelkord neid esir
mesi ridu uudistada, siis saab
talle ka selgeks, miks lõvitähtkujus
sündinud
auruitisetieri
meel, mõruks läheb, kui tema
vaprust, uhkust,
õilsameelsust,
siirust, ' tarkust ja teisi TPI
energeetikateaduskonna
lõpeta
nutele nii omaseid iseloomujoo
nt ei kipu (veel!) mitteenergeetikainsenerid kuidagi mõistma.

Saksa Demokraatlikus Vabarii
gis mõõdavad endale,, teadmistelisa aga
0

ELEKTRIAJAMITE JA
TÖÖSTUSSEADMETE
AUTOMATISEERIMISE

eriala üliõpilased. Nende eriala
sisuks on elektrienergia muun
damine mehaanilise
liikumise

EDUARD TÜÜR,
energeetikainsener

MAJANDUSTEADUSKOND
TÖÖSTUSE

Majanaus on milme-rahuline
;ja keerukas tegevusvaldkond,
xnille tähtsus ühiskonna arene
des üha kasvab. Käesoleval ajal
on meie riigis seatud eesmärk
oluliselt kiirendada ühiskonna
sotsiaalset
ja .majanduslikku
arengut. See nõuab märgata
vaid
korrektiive
majanduse
Juhtimisstruktuurides. Edukaks
-tegutsemiseks pidevalt muutu
vas majanduselus on vajalik
pidev uute majandusteadlaste
ja -asjatundjate ettevalmistarmine.
Teaduskonnal seisab ees 44-s
uute õpilaste vastuvõtt. Õpe-;tame spetsialiste eeskätt meie
vabariigi tööstuse, ehituse, elu
kondliku teenindamise, aga ka
muude
rahvamajandusharude
tarvis.
. 1986. aastal on
võimalik
alustada õpinguid kuuel eesti
Üppekeelega erialal:
1. Tööstuse planeerimine.
2. Tööstuse raamatupidami
ne ja majandusanalüüs.
3. Ehituse ökonoomika ja
organiseerimine,
4. Majandusliku
informat
siooni mehhaniseeritud
töötlemise
organiseeri
mine.
.5. Teenindamise ökonoomika
ja organiseerimine.
/6, Töö korraldamine ja nor
mimine.
Kaks esimest eriala on õpi
ajaga 4 aastat, lõpetajate kva
lifikatsioon,:—- ökonomist; neli
viim ast. eriala’ — 5 aastat, kva
lifikatsioon — majandusinse
ner. Põhiline erinevus eriala:gruppide vahel ■ on selles, et
ökonomistiks pürgij ail prakti
liselt puudub õpikavades insenerlik ~ (tehniliš-tehholoogiline)
ettevalmistus, - sellest
tuleneb
k a lühem õpiaeg.

PLA N E E R IM IN E

Erialal valmistatakse
ette
majandustegevuse ühe keskse
valdkonna — plaanimise asja
tundjad.
Erialaained algavad
juba esimesel kursusel majandusajaloo ja majandusgeograa
fiaga ning nad läbivad kogu
õpiitegevust. Keskseiks õpiaineteks on tööstusettevõtete
te
gevuse korraldamise ja plaani
mise ning majandusorganisat
sioonide juhtimise
kursused.
Veidi mahukam võrreldes teis
te majanduserialadega on üli-

be kogumise,
säilitamise
ja
analüüsi alal. Seoses infotööt
luse mehhaniseerimise ja auto
matiseerimisega
ning majandusmatemaatiliste
meetodite
üha süveneva rakendamisega
on majandusarvestus ja -ana
lüüs väga kiirelt teisenev te
gevusvaldkond. Kaasaegse ette
valmistusega selle eriala spet
sialistide järele on nõudlus vä
ga suur. Lähim eesmärk eri
alal lõpetajaile on jõuda välja
majandusorganisatsiooni
pea
raamatupidaja ametikohale.

mika, ehituse korraldus
ja
plaanimine, ehituse juhtimine.
Eriala sobib eriti neile ehitus
alast huvitatuile, kes omavad
organisaatorivõimeid. Tulevane
töökoht on
enamasti ehitusorganisatsioon, vähemal mää
ral projekteerimisasutus.
M AJAND U SLIKU INFOR
M A TSIO O N I
MEHHANISEE
RITUD TÖÖTLEMISE
ORGANISEERIMINE
Erialal koolitatakse spetsia
liste, kelle põhitegevuseks saab
programmeerimine ehk
pro
grammide koostamine elektron
arvutitele. Eriala areneb kii
resti, kuna üha rohkeneb ja
keerustub info nii majanduses
kui ka muudes valdkondades.
Seda infot peab .parimal viisil
salvestama, töötlema ja. edas
tama nii juhtidele kui ka täitjaile, s. t. tuleb luua täiuslikud
infotöötlussüsteemid.
Eriala
õpikavades on kaks keskset
ainevaldkonda:
programmeerimisainete tsükkel ja majandusainete tsükkel. Tähtis koht
on ka rakendusmatemaatilistel
õpiainetel. Lõpetajaid ootavad
eelkõige arvutuskeskused.
TEENINDUSE ÖKONOOM IKA
JA ORGANISEERIMINE,

ф Üliõpilased A.. Tähela ja H. Gustavson ( TK-41) teostamas
tööliste, tööpäeva pildistust TK «N orm a » X tsehhis.
õpilaste itööstuspsühholoogiline
ettevalmistus. Lõpetajad suu
natakse tööle keskasutustesse,
tootmiskoondistese ja tööstuskäitistesse - plaanimistegevuse
korraldajaiks.
TÖÖSTUSE R A A M A T U - .
PID A M IN E JA M A JA N D U S 
ANALÜ Ü S
Erialal omandatakse tead
mised ja oskused majandustea-

EHITUSE Ö K O N O O M IK A
ORGANISEERIM INE,

JA

Erialal saab
asjatundjaks
ehituse korraldamise ja plaa
nimise küsimustes. Majandus
liku ettevalmistuse kõrval on
oluline koht üld- ja ehiitusinsenerlikel õppeainetel: - ehitusmehaanika, ehitusmaterjalid ja
-tooted, ehitustehnoloogia, ehitüsmasinad jm. Majandusainetest on kesksed ehitusökonoo-

Erialal ‘ õpetatakse
asja
tundjaid Eesti NSV Teenin
dusministeeriumi
süsteemile.
Peamised ametikohad on plaa
ni-, töö- ja palga- ning organiseerimisosakondades.
Seoses
toimunud ja toimuvate oluliste
ümberkorraldustega
vabariigi
teenindussüsteemis,, on eriline
vajadus teeninduse korraldaja
te järele.
Noori
spetsialiste
ootavad nii õmblus-, jalatsi-,
auto-,
mööbli-,
pesu-, fotöjms. teenindusörganisatsioonid.

T ö ö KO RR ALDAM INE
JA NORMIMINE
Eriala^ on teaduskonna noo
rim. Käesoleval aastal toimub
alles kolmas vastuvõtt sellele
erialale. Vajadus asjatundlike
spetsialistide järele selles vald
konnas on suur. Viljaka ja
kvaliteetse töö eeldus on selle
hea korraldus- Kuid
mitte
ainult. Töötajat on vaja ka er
gutada hästi töötama. Eriala
Üliõpilased saavadki etteval
mistuse
lahendamaks
üha
komplitseeruvaid' töö- ja palga
probleeme.
Selle eriala ma
jandusinseneri töö eeldab orga
niseerimisoskust ja, eriti, või
met suhelda inimestega. Nim e
tatud omadusi aitab süvenda
da eriala õpikava (tööfüsioloqgia ja psühholoogia jm. õpi
ained). Käesoleva aasta üliõpi
laste vastuvõtt, spetsialiseeru
takse kergetööstuse tarvis ja
seepärast hakkavad eriala lõ
petajad töötama valdavalt an
tud tööstusharu töö- jä palgatalitustes.
Peale loetletute on majan
dusteaduskonnas M A S IN A E H I
TUSE ÖKONOOM IKA ORGA
NISEERIMISE eriala, mida on
võimalik
õppida
venekeelses
õpperühmas.
Majandusteaduskonna tuden
gid on tublid õpitöös. Pooled
neist õpivad vaid väga hea
dele jä headele hinnetele. Ol
lakse väljapaistvad ka ühiskonnätöös (meil õpivad kaks rah
vasaadikut: Natalja Grišina ja
Terje Kristman) ning sporditandril (edukalt pürgivad ma
jandusspetsialistideks Aini Leik*
Vaiko Vooremaa, Jaanus Lille
puu jt.).
Meile pääseda pole kerge*
kuid kes meil õpib, pole kuul
davasti kahetsenud.
J A A K TAMBERG,
majandusteaduskonna dekaan*
dotsent

EHITUSTEADUSKON D
AUTOTEED
Võetakse vastu 40 üliõpilast.
Õppetöö toimub eesti keeles. Eri
ala põhiteemaks on teed, täna
vad ja liiklus nendel. Mööda ei
saa minna ka sildadest, viadukti
dest- ja looduskaitsest. Võimalik
saada
C-kategooria
juhiload.
Spetsialiseerumine raudtee ehita
misele toob endaga kaasa rea
soodustusi.

© Ehitusteaduskond on ainus
diplomeeritud ehitusinseneride
koolitamiskeskus Eesti NSVs.
О Ehitusinsener on ehitaja elu
kutse kõige erudeeritum esin
daja.
© Ehitaja kätetöö püsib sadu ja
isegi tuhandeid aastaid.

Juku õppis ehitusinseneriks.
Sai ehitamise selgeks ja diplomi
tasku. Peas kumisesid veel sõ
nad, nagu kvaliteet, töökultuur,
oskustöölised, kutse-eetika, 'töö
organiseerimine,
ehitusökonooniika, suhtlemine... Ja ctstuski
oma karjääriredeli esimesele pul
gale. Julgelt ja enesekindlalt,
nagu ehitajale omade.
*

■ Juhan on • kogenud ehitusjuht.
Pragab alamatega, kritiseerib üle
musi, õiendab
tellijatega, pro
jekteerijatega, allettevõtetega :..
öösel näeb und kutse-eeükaši,
ehitamise kultuurist, kvaliteet'sest
tööst.
Päeval
komistab
.prahihunnikute otsa• ja kirub, et
kust seda prahti ometi nii palju
'tuleb i . . Telefonid on olemas,
humbrid teada. Organisatsioonid
nõus ja toetavad. Tellija tulgu
abi- ja koristustöödele.
Mida
rohkeni, seda uhkem. Kui ei tu
le, valmis ei saamise teate. Ainult
vanasti o l i ' nii, kt raha eest sai
kõike. Nüüd tuleb' kd abistada.

e h it u s k o n s t r u k t s io o n id e

noored õppida seda eria 14 venev
õppekeelega rühmas.
VEEVARUSTUS JA
KANALISATSIOON
Avatakse
eesti
õppekeelega!
rühm 25 üliõpilasega. Põhiküsi-museks on see, kuidas -tuua pu
has vesi iga tarbijani ja andakasutatud vesi loodusele tagasiEriala profileerib sanitaartehni
ka kateeder, kelle kasutuses -om
väike arvutuskeskus koos kuvariklassiga.

JA -DETAILIDE
TOOTMINE
TÖÖSTUS- JA TSIVIILEHITUS'

+\Ni[ ehitatakse täna.
Tellija on Juha/ii koolivend.
Mõileb; et tohoh hullu! Nagu ei
klapi. Aga kui peab, siis tuleb
minna.
•
Minnakse. Tehakse. Mõni viiJib ka. Mõni uriseb, et ei' vasta
kvalifikatsioonile: ■ Tellijale jääb
tegemise rõõm, ettevõtjale saa
mise rõõm. Kui kunagi midagi
valmis saab, eks siis ole vastu
pidi.—
*

Juhan ärkab, üleni h igin eO li
see täna vast unenägu, justkui
igapäevane eluk Meenuvad õpingupäevad, rühmakaaslased, õppe
jõudude. manitsused. Tuleb ikka
vist teisiti töötama., hakata! Tu
leb, muuta tööstiili. Äga kuidas?
Ta Juhan alustab oma järjekord

set . tööpäeva. Pensionini on jää
nud veel.,.
.
Tahan selle vahelooga^ yäita, et
ehitusteaduskonnas saavad noo
red täiesti asjaliku ja . ajakohase
, ettevalmistuse tööks insenerina.
.Olgu selleks töökohaks ‘ siis • ehi
tusplats, projekteerimisbüroo või
miski muu asutus. Õpitakse ära
see, kuidas peab ehitama,; kui
das -tuleb projekteerida,-kuidas
ehitamist juhatada ja juhtida.
•Kuipalju.-keegi; hiljem meie õpe
tussõnadest kinni pidada jõuab,
see sõltub juba insenerist endast.
Enamus siiski mäletab ja täidab
neid. ■ - - - ■ ■
Kutsume noori 1986. ä. viiele
traditsioonilisele erialale.

õpingud toimuvad eesti keeles,
vastuvõtt -'25 üliõpilast. Noor ja
perspektiivikas eriala, sest ehi
tustegevus' koondub üha rohkem
tehastesse * ja ehitusplats jääb
ainult' montaaživäljakuks. Eriala
'profileerib ehitusmaterjalide ka
teeder, mille juures töötab ka
teadusliku
uurimise
laboratoo
rium. üliõpilastel on head või
malused tegelda lisatasu eest eri
alase teadustööga ... Ainuke eri
ala teaduskonnas, kus diplomile
kirjutatakse ehitusinsener-tehnoloog.
SOOJA- JA GAASIVARUSTUS
NING VENTILATSIOON
See eriala on tänavu vene õp
pekeelega. Komplekteeritakse üks
rühm 25 üliõpilasega. Eriala .põ
hiküsimuseks on soodsa mikro
kliima
loomine ja säilitamine
hoonetes, samuti energia sääst
mise
probleemid.
Käsitlemist
leiavad ka makrokeskkonna prob
leemid, keskkonnakaitse.
Soovi
korral võivad eesti rahvusest

Laia
profiiliga
ehituseriaia.
Konkurss tavaliselt suurim. A va 
takse 3 eesti õppekeelega rühma,,.
ä 25 üliõpilast.
Võimalik spet
sialiseeruda maaehitusele,, kus
juures sinna saavad põllumajan
duslikud ettevõtted suunata asu
tuse stipendiaatidena õppima kat
neid noori, kellel pole veel-kahe
aastast tööstaaž. Uks rühm om
veel vene õppekeelega. Ainus ehi
tuseriaia, mida saab õppida ka?
õhtuses osakonnas ja -kaugõppeteel.
. ,
© Kursuseprojektid . ja suvised
praktikad teevad üliõpilastest:
ehitusinseneri.
0 Praktikabaasiks paljudele ehitusüliõpilastele on EUE.
© Vastuvõtt ehitusteaduskonda
toimub
teaduskonnakonkursk
alusel.
LEMBIT JOORITS,
ehitusteäduskohna dekaan,
dotsent

KEEMIATEADUSKOND

Keemiateaduskonna
neljal
erialal õpib 600 üliõpilasft, ke
da õpetab 40 õppejõudu kuuest
erinevast kateedrist.
KEEMIATÖÖSTUSE
PROTSESSIDE JA KEEM IAKÜBERNEETTKA
erialal koolitatakse spetsialiste
meie vabariigi keemiatööstuse
ja sellega piirnevate tööstus
harude —
ehitusmaterjalide,
kerge- ja kohaliku ning toidu
ainetetööstuse ettevõtetele. V ä
ga suur nõudmine on
eriala
spetsialistide
järele
paljudes
uurimisasutustes ja projekteerirnisörganisatsiooniöes, .
Eriala* lõpetanud keemiatehnoloogiainseneri
peamiseks
ülesandeks on uute tehnoloogi
liste meetodite kujundamine,
tehaste tehnoloogilise režiimi
juhtimine,
ja
kontrollimine.
Seega peab tänapäeva keemiatehnoloogiainsener hästi tund
ma
keemilis-tehnoloogiliste
protsesside teoreetilisi aluseid,
reaktsiooniaparaatide omadusi
ja konstruktsioone, protsesside
optimeerimise ja automatisee
rimise võimalusi, aga samuti
andma mingile tehnoloogilisele
protsessile objektiivse majan
dusliku
hinnangu.
See kõik
eeldab arvutustehnika
head
tundmist, mille osa õpetatava
tes distsipliinides on suhteli
selt suur.

iVALLW W A POLÜTMOTIIC*

j Erialal saadakse väga laia
profiiliga ettevalmistus. Esimes-r
tel kursustel tutvutakse põhja
likult anorgaanilise ja füüsika
lise ning orgaanilise
keemia
põhialustega. Hea ettevalmistus
saadakse matemaatikas ja füü
sikas. Vanemate kursuste õppe
plaanides on ülekaalus sellised
õppeained nagu keemiatööstu
se protsessid ja aparaadid, soo
jus- ja massivahetus keemia
tööstuse
aparaatides, keemia
tööstuse protsesside automati
seerimise alused ja rida teisi
õppeaineid, mis on keemiatehnoloogiainsenerile vajalikud.

KONSERVEERIM ISE
TEH N O LO O G IA
eriala lõpetanud on samuti oma
suhteliselt laia erialase etteval
mistusega võimelised töötama
mitmesugustes toiduaineid tööt
levates ja tootvates ettevõtetes
ning toiduainete uurimislabo
rites. õppetöö iseloom esimes
tel kursustel on sarnane eel
misele erialale, s. t. suurt rõh
ku pannakse
anorgaanilisele,
orgaanilisele
ja
füüsikalisele
keemiale. Viimastel kursustel
on põhitähelepanu toiduainete

telinoloogial ja mitmesugustel
tehnoloogilistel seadmetel, õp i
takse ka biokeemiat, mikrobio
loogiat, tehnilist kontrolli
ja
külmutustehnikat. Osale üliõpi
lastele antakse biotehneloogiaalane ettevalmistus.

ÜH ISK O ND LIK U T O IT LU S 
TAM ISE TEH NOLOOG IA JA
ORGANISEERIMISE

eriala on teaduskonnas kõige
kitsama profiiliga. Üle 90% lõ~

Sellest tingituna on ka eriala
lõpetajate hilisem tööpõld väga
lai. Nad võivad vastavalt oma
eeldustele ja kutsumusele edu
kalt töötada inseneridena keeettevõtetes,

tea

dusasutustes ja konstrueerimisbüroodes.

P U ID U TÖÖTLEM ISE
TEH N O LO O G IA
Puidu töötlemise ja mööbli*
tootmisega tegeleb meie vaba
riigis üle 15 tuhande inimese,,
nende hulgas rohkem kui 1900
insener-tehnilist töötajat.
Viimase 10 aasta jooksul om
teaduslik-tehniline revolutsioon,
jõudnud ka puidu töötlemisse..
Tormilises tempos asendataksevananenud seadmeid uute ko
dumaiste ja importtööpinkidening tehnoloogiliste liinidega,
Sama hoogne on olnud ka uute
materjalide
— ' polümeersete
pinnakatete ja pehmenduselementide — kasutusele võtmine.
Kõik see on tõstnud tehnoloo
giainseneride osatähtsust toot
mises ja vajadus nende järele
on väga suur. Puidutöötlemiseettevõtetel on õigus suunata,
puidutöötlemise tehnoloogia eri
alale õppima oma stipendiaa
dina keskharidusega noori töö
tajaid sõltumata tööstaaž! kest
vusest. õppebaasiks on põhili
selt tootmiskoondis «Standard»,,
kus asuvad eriala auditooriu
mid, õppekabinetid ja laborid..

Keemiatööstuse põhiprotses
side
ja
keemiaküberneetika
erialal taotletakse laia haar
dega keemiatehnoloogiainseneri
ettevalmistamist.
Kogemused
on näidanud, et see on väga
otstarbekas, sest väga paljudes
erinevates tööstusharudes ka
sutatavad tehnoloogilised prot
sessid ning eriti seadmed on
samad.

miakallakuga

petahutest töötab
sööklate,,
kohvikute ja restoranide juha
tajatena või toitlustamisega te
gelevates keskasutustes.
Ü ld insenerlike õppeainete kõrval
on tähtsamad toiduvalmistami
se tehnoloogia, kaubatundmine,,
toitlustusettevõtete organisee
rimine ja ökonoomika.

ф Konserveerimise tehnoloogia eriala üliõpilased H. Kasem ets
ja T. Põder praktikal M oldaavias.
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