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Loe ...

• Saaremaal luuakse
TTÜ osalusel kompetentsivõrgustik Lk 1

Loodi Saaremaa koostöövõrgustik
Kuressaares Georg Otsa SPA konverentsisaalis allkirjastati 3. märtsil Saaremaa kompetentsivõrgustiku arendamise koostööleping.
Koostöölepingu allkirjastasid
TTÜ arendusprorektor Andres
Keevallik, Eesti Mereakadeemia
rektor Jüri Kann, Kuressaare linnapea Urve Tiidus, Saaremaa Ettevõtluse Edendamise Sihtasutuse
juhataja Piret Pihel jt piirkonna
arendustegevuse võtmeisikud.
TTÜ arendusprorektori Andres
Keevalliku sõnul tuleb kõrgelt hinnata riiklikku initsiatiivi Eesti erinevatesse regioonidesse kompetentsikeskuste loomiseks – see on oluliseks eelduseks meie riigi tasakaalustatud arengule.
“Tehnikaülikool on valmis kõigi oma võimalustega kaasa aitama
teadmistepõhise ettevõtluse arendamisse Saaremaal,” ütles Keevallik.
Saaremaa kompetentsivõrgustik toimib piirkonna keskse info- ja
arendustegevuse platvormina, selle
eesmärk on avaliku, mittetulundus- ja erasektori koostöö soodustamine ning piirkonna ettevõtluse
hoogustamine ja konkurentsivõime
tõstmine osapoolte ühistegevusega.
Pakutakse piirkonna töötajatele ja
noortele koolitusvõimalusi, viiakse
läbi uuringuid ja koostatakse
analüüse, et arendada kohalikke
konkurentsieeliseid ning suurendada ettevõtjate ekspordivõimet.
Võrgustikku on kavas hõlmata
ka ametikool, omavalitsuste liit,
ettevõtjate liit, kaubandus-tööstuskoja ja keskkonnainvesteeringute keskuse piirkondlikud esindused, ülikoolide keskus, turismiarenduskeskus, kalanduse ja maaettevõtluse arendamist toetavad organisatsioonid jt.
Koostööleppe allkirjastamisel
diskuteeriti ülikoolide ja ettevõtjate
koostöövõimaluste üle piirkonna
konkurentsivõime tõstmiseks. Innovatsiooniaastale kohase ettekande “Tehnoloogiaplatvormi kujundamine turbulentses majanduskeskkonnas” tegi Masinatööstuse
Liidu juhatuse esimees Jüri Riives.

TTÜ avatud uste päev
13. märtsil on TTÜ uksed valla
kõigile huvilistele. Sisukas päev
saab alguse kell 10 hommikul,
kui aulas avatakse erialasid ja
teaduskondi tutvustav minimess. Tervitussõnad tulevastele sisseastujatele lausub TTÜ
Üliõpilasesinduse esimees Heiki
Beres.
Avatud uste päeval on külastajatel võimalus saada detailset infot sisseastumistingimuste, kõikide erialade, riigieksamite ettevalmistuskursuste,
stipendiumite ja karjäärivõimaluste kohta. Saab käia teaduskondades ekskursioonidel,
osa võtta loengutest, kiigata
oma silmaga TTÜ põnevatesse
laboritesse, teha karjääriteste,
kuulata tudengitelt TTÜs õppimise kohta, mütata ringi mööda ülikoolilinnakut, käia vaatamas tõelist ühikatuba koos selle
elanikega ning tutvuda ülikooli
VI korpuses toimuva pöörase
tudengielu messiga.

Ilmub üle nädala

• Teklitseremoonial sai
sadakond tudengit pähe
ülikooli värvimütsi Lk 1
• Tehnikaülikool tänas
oma parimaid EV aastapäeva-aktusel Lk 2
• Jakob Kübarsepa
tähelepanekuid tööreisidelt: uued tuuled
globaliseeruval kõrgharidusmaastikul ja
Bologna protsess Lk 3, 4
• Rahvusvaheliste suhete
osakond kutsub üles
mõttevahetusele rahvusvahelistumise üle Lk 4, 5
Eesti Vabariigi 91. aastapäeva juubeliaktuse kunstilise külakosti eest vastutas TTÜ teenekas rahvatantsuansambel
Kuljus, kelle kauaaegne juht Ülo Luht pälvis samal aktusel Mente et Manu medali. Aktusel esiletõstetud parimate
teadlaste, õppejõudude ja tegemiste kohta lugege lk 2.

• Vastus toimetusele
tulnud kirjale: sadamaehituse inseneride koolitusest Lk 5

Sada tipikat said rektorilt tekli
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riiki ja selle majandust TTÜ lipukirja Mente et Manu kohaselt.
Uue iseseisvusaja esimene
teklitseremoonia toimus 8. novembril 2001, mil toonane TTÜ
rektor Andres Keevallik tunnustas tekliga esimest sadat parimat
startijat. Sellest ajast on tekli-

Innovatsioon on mõtlemine
tulevikule

Eesti Vabariigi aastapäeva eel
18. veebruaril toimus Tehnikaülikoolis teklitseremoonia, mille
käigus andis TTÜ prorektor Andres Keevallik sajale esmakursuslasele üle rektor Peep Sürje kingitud tema allkirjaga tekli.
Teklitseremoonia eesmärgiks
on tunnustada parimaid startijaid
ehk sügisesel eksamisessioonil
parimaid tulemusi saavutanud esmakursuslasi ning innustada nende õpimotivatsiooni. Igast teaduskonnast premeeriti 10 tudengit ja igast TTÜ kolledzist 5 tudengit. Muusikalist vahepala pakkus TTÜ Akadeemiline Naiskoor.
“Terashall tekkel on läbi aastakümnete olnud Tehnikaülikooli
firmamärgiks, mis selle kandjaid
muust seltskonnast selgelt eristab,” sõnas TTÜ rektor Peep Sürje ning kutsus esmakursuslasi
üles kandma seda peakatet sama
väärikalt kui nende eelkäijad, kellest enamik on edendanud meie

tseremoonia toimunud igal aastal. Alates 2008. aastast toimub
tseremoonia veebruarikuus, vahetult enne Eesti Vabariigi aastapäeva, et tublid startijad saaksid kanda oma isiklikku teklit ka
traditsioonilisel tipikate marsil
Toompeale.

v

Seekordsel teklitseremoonial osalenud parimad tudengid kogunesid lõpuks koos arendusprorektor Andres Keevalliku
ja TTÜ üliõpilasesinduse juhi Heiki Beresiga ühispildile.

Alanud innovatsiooniaastal arutletakse tavalisest rohkem selle üle,
mida see mõiste endas tegelikult kätkeb. Tänasestki lehest võime lugeda
TTÜ aasta teadlase 2008 Mart Mini
arvamust selle kohta, et innovatsiooni ei tuleks näha vaid uutes tehnoloogilistes lahendustes, vaid ka uues
mõtteviisis, ennast ammendanud lahendustest loobumises ja uuenduslike otsimises. Sellele virgutab eriti
tänane kriisiaeg majanduses, mis
virgutab tavatute lahenduste otsimisele ja julgete otsuste tegemisele.
Innovatsioon tähendab aga ka
mõtlemist tulevikule laiemalt. Möödunud Eesti Vabariigi 90. juubeliaastal
tegeldi palju mineviku võitude ja kaotuste üle arvepidamisega, otsiti süüdlasi ja glorifitseeriti kangelasi. Alanud
aastal tuleks pilk otsustavalt pöörata
tuleviku suunas, et Eesti Vabariik oma
100. sünnipäeva tähistaks märkimisväärselt küpsema, turvalisema ja
konkurentsivõimelisema riigina Euroopas ja kogu maailmas.
Märkimisväärne roll selles on
Eesti haridus- ja teaduselul, eelkõige
avalik-õiguslikel ülikoolidel, kellele
õigupoolest peabki toetuma meie
ühiskonna innovaatiline ja jätkusuutlik areng. Tehnikaülikoolis noorte teadlaste osalusel alanud arutelu
ülikooli tuleviku üle aastani 2020 on
vaieldamatult mõistlik ja õigeaegne
samm selles suunas, ehkki paljud
väljakäidud ideed vajavad veel laagerdumist ja settimist.
Tulevikust kõneldes on iga ülikooli jaoks praegu elutähtis küsimus,
kuidas leida mõne lähema aasta jooksul piisavalt uusi sisseastujaid, sest
ärkamisaja beebibuumi põlvkond on
suuresti juba ülikoolide seinte vahel.
Oluliseks kujuneb töö tänaste keskkoolinoortega, kellel 2-3 aasta pärast
seisab ees erialavalik.
Sellest nädalast alustati Tallinna
gümnaasiumide, paari tuhandet õpilast hõlmava, Põlevkivimaa projektiga, mis annab koolinoortele hea ülevaate meie energiamajanduse vundamendist – põlevkivi kaevandamisest
ja -energeetikast. TTÜ on andnud
sellele ettevõtmisele, nagu neli aastat
tagasigi, oma tõhusa panuse infolehega ning õppejõudude osalemisega õppekäikudel Ida-Virumaale. Eks ole
seegi innovaatiline tegevus.
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Mente et Manu medalistid
Eesti Vabariigi 91. aastapäevale
pühendatud pidulikul aktusel andis
rektor Peep Sürje üle järjekordsed
Mente et Manu medalid:
• nr 51 Olavi Pihlamägi – TTÜ kultuurinõunik;

• nr 52 Ülo Luht – TTÜ rahvatantsuansambli Kuljus kauaaegne juht;

•nr 53 Heino Türkson – TTÜ lektor.
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Vabariigi Presidendi kirjatalgud 2009
Tartu Ülikooli eetikakeskus, Vabariigi Presidendi Mõttekoda, kodanikualgatus “Teeme Ära – Minu Eesti”
korraldavad kirjatalgud 2009. Vabariigi President kutsub kõiki noori osalema kirjalikel mõttetalgutel
“Mida mina saan teha Eesti heaks?“
President Toomas Hendrik Ilves kuulutas kooliõpilaste ja tudengite kirjatalgud välja Tartus,
Eesti Kirjandusmuuseumis 27. veebruaril. Oma kõnes selgitas president üksikasjalikult, miks on kirjatalgutel selline teema:
“Sellele küsimusele peab vastama ausalt, muidu läheb Eesti viltu. Sellele küsimusele vastamine
ei ole ju ainult arvamusliidrite,
poliitikute ning tuntud inimeste
pärusmaa. Eesti riik on demokraatlik riik ja meie hea käekäik sõltub
meist kõigist. Tegelikult peaks sellele küsimusele vastama kõik Eesti kodanikud, kõik inimesed, kes
Eestit oma koduks peavad. Vaid nii
saame otsida lahendusi meie probleemidele, et noored ei jääks välismaale ning inimesed ei hävitaks
oma tervist. Sellele küsimusele vastamine lisab meie ühiskonda sallivust ja solidaarsust, ettevõtlikkust
ning hoolivust. Seda, mida me täna
väga tugevalt vajame.
Olgu need kirjatalgud jätk kahe
aasta tagusele esseevõistlusele
“Millises Eestis ma tahan elada“.
Järg 5. veerus

Ahaa! Ohoo!
Innovatsioonist ja muustki
Inter
vjuu
Intervjuu
Sellist pealkirja kandis Tehnikaülikooli aasta teadlaseks 2008 valitud TTÜ elektroonikainstituudi
juhtivteaduri Mart Mini ettekanne
Eesti Vabariigi 91. aastapäeva
aktusel. Teadlane oli Eesti iseseisvuspäeval külas Vikerraadios, kus
allakirjutanu sai talt küsida, millest
selline nimi oma ettekandele?
Mart Min: Ahaa! ja ohoo! olid need
väljendid, mida meie majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan
Parts kasutas uuenenud elektroonikamaja avamisel. Ta ütles, et Tartus on Ahaa-keskus, aga teie saage siin hakkama mingi ohooga!
Hakkasin sellest oma ettekande
koostamisel kinni. Kui ahaa! on
selline äratundev rõõmuhüüatus:
“Ahaa! see ongi nii!”, siis ohoo!
on midagi päris uut ning ma seostaksin selle tõelise innovatsiooniga. Tore, kui me saaksime näiteks
meie teaduse CEBE tippkeskuses
midagi tõeliselt uut korda saata,
et selle peale tõesti hüütaks ohoo!
Mida selleks on vaja, et saaks
hüüda ohoo!?
M.M.: Selleks on vaja kõigepealt
teha korralikult igapäevast tööd.
Me ei saa üle oma varju hüpata,
vaid üksnes hästi sihipäraselt
oma tööd teha. Me peame vajalikuks väga põhjalikult integreerida Euroopa Liidu struktuuridega,
mida me ka järjekindlalt teeme.
Teaduse mõttes on meie kodumaa kogu Euroopa Liit, seal me
peame tegutsema, sest seal on
suuremad võimalused, head partnerid ja korralikud programmid.
Unustamata muidugi oma kodumaad, oma ülikoole ja asutusi.
Meil peavad olema korralikud laborid ja tasemel teadlaskond ka
siin Eestis. Me ei saa mööda Euroopat laiali joosta...

..nagu meie jalgpallurid eri klubidesse.
M.M.: See ei ole meie tee. Me võime küll vahetada teiste maadega teadlasi, kuid meil peab olema
siin oma hea infrastruktuur – aparaadid ja inimesed. Ja muidugi ülikool. Me peame olema Euroopa Liidu ülikool, mitte lihtsalt Eesti ülikool või nagu ma kunagi kriitiliselt
ütlesin - Mustamäe parim ülikool.
Te olete eelmisel kevadel andnud
intervjuu Torontos ilmuvale ajalehele Eesti Elu, kus tõdete, et Eesti
teaduses on üsna palju väiklast
grupiviisilist konkurentsi ja isegi
teineteisele jala taha panemist.
Küllap tuleks kõigepealt just see
kõrvaldada innovatsiooni teelt?
M.M.: Jah, see tuleb kindlasti
kõrvaldada. Vahel omistatakse
sellist suhtumist kõigile eestlastele, et näiteks arutletakse selle üle,
kes on kõige õigem eestlane, ja
nii edasi. Meil ei saa isegi pisifirmad koos töötatud. Meie ülikoolid
ei suuda ühiselt töötada. Eks nii
Tartu Ülikool kui ka Tallinna Tehnikaülikool lähe teinekord liiale
oma väljaütlemiste ja suhtumisega. Rõõmu teeb küll see, et kui
ma vahepeal ära olin, on kahe
ülikooli juhid olnud ühe laua taga
koos ja teinud lepingu. Ma pole
küll tuttav selle sisuga, aga...
...seal on näiteks ühised õppekavad...
M.M.: Küll oleks tore, kui see
läheks korda, see oleks siin Eestis pisikene innovatiivne ime. Kui
ma sellest Saksamaal kuulsin, siis
otsustasin tulla siia ja pidada kõne innovatsioonist, sest selles sõnumis oli nii palju positiivset. Teine asi, mis meie Tehnikaülikooliga
seoses rõõmu teeb, on esialgu
veel küll sõnades ja ka mõningates dokumentides püstitatud ülesanne, et TTÜ peab kujunema rahvusvaheliselt tunnustatud teadus-

Mart Min

ülikooliks. Need kaks asja andsid
mulle positiivse tõuke kaasalöömiseks ning usku sellesse, et innovatsioon võib teostuda. Tehnoloogiline innovatsioon on kahtlemata tarvilik, kuid ma näen ennekõige vajadust innovatiivsuse järele
mõtteviisis ja organisatsioonis.
Tänane majandusolukord ju
nõuabki uusi läehenemisi?
M.M.: Absoluutselt. Kui ma pidasin aastapäeval oma ettekande,
siis rõhutasin, et praegu on parim hetk innovatsiooni läbiviimiseks, kui on näha, et vanad
majandusmudelid enam ei tööta.
Reaalmajanduse vajalikkus on
täna äärmiselt selge. Vanamoodi
edasi minna ei saa, tuleb valida
innovatiivseim tee. Meil on kasutamata suur hulk Euroopa Liidu struktuurifondide pakutavast
50 miljardist, mis meile eraldatakse seitsme aasta jooksul. Oleme suutnud sellest kasutada väga väikese osa. Nüüd on harukordne võimalus panna kogu majandus ja koos sellega teadus
arengu nimel maksimaalselt tööle, kasutades neid võimalusi.
Ma usun, et ühiskond toetab
meid selles ettevõtmises, sest
lihtsalt pole enam kuhugi taganeda, tuleb minna vaid edasi.
Küsitles Mart Ummelas

Tehnikaülikooli parimad 2008
Eesti Vabariigi 91. aastapäeva aktusel 20. veebruaril autasustati TTÜ
aasta teadlast, parimat noorteadlast, parimaid õppejõude ja parimate teadusartiklite autoreid.
Välja kuulutati TTÜ kultuuritegu,
sporditegu ja tudengitegu.
Aasta teadlane on TTÜ elektroonikainstituudi juhtivteadur
Mart Min (vt foto ja intervjuu ülal).
TTÜ elektroonikainstituudi juhtivteaduri Mart Mini teadustöö
põhisuunad kuuluvad loodusteaduste ja tehnika valdkonda. Ta
töötab sardsüsteemide elektroonsete komponentide ja alamsüsteemide alal, olles suunatud
intelligentsetele mõõtmistele koos
rakendustega teadus-eksperimentides elektrokeemia, rakendusfüüsika ning biotehnoloogia vallas. Tema huvialade hulka kuulub
eriti just elektrilise bioimpedantsi
kasutamine meditsiinilises diagnostikas ning bioloogias ja füsioloogias. Ta on avaldanud 92 teaduslikku publikatsiooni ning on paarikümne leiutise autor või kaasautor.
Aasta parimaks noorteadlaseks valiti infotehnoloogia teaduskonna arvutitehnika instituudi vanemteadur Gert Jervan. TTÜ
arvutitehnika instituudi vanemteadur Gert Jervani teadustöö
põhisuunad on arvuti- ja sardsüsteemide usaldusväärsus ning
veakindlus, samuti digitaalsüsteemide testimine. Ta kaitses doktorikraadi 2005. aastal Linköpingi
ülikoolis Rootsis, on nelja doktorandi juhendaja ning avaldanud
üle 50 teaduslikku publikatsiooni.
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2008. aasta tudengitegu omistati TTÜ Fotoklubile tudengielu kajastava fotoraamatu “Semestrograafia” koostamise ja regulaarselt
korraldatavate fotonäituste eest.
Gert Jervan

TTÜ parimateks õppejõududeks valiti: ehitusteaduskond – professor Aleksander Klauson; energeetikateaduskond – dotsent Rein
Oidram; infotehnoloogia teaduskond – professor Ennu Rüstern; keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond – professor Raivo Vokk;
majandusteaduskond – lektor Avo
Org; matemaatika-loodusteaduskond – professor Erkki Truve; mehaanikateaduskond – lektor Fjodor Sergejev; sotsiaalteaduskond
– professor Carlota Perez; TTÜ
Kuressaare Kolledz – assistent Argo Kasemaa; TTÜ Tallinna Kolledz
– lektor Raul Vatsar; TTÜ Tartu
Kolledz – professor Mari Ivask;
TTÜ Virumaa Kolledz – lektor Antonina Zguro.
Aasta parimateks teadusartiklite autoriteks tehnika ja tehnoloogia valdkonnas on Kaia Tõnsuaadu, Karin Viipsi, Andres
Trikkel, Arvi Ravasoo, Madis Ratassepp ja Aleksander Klauson.
Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas Jaan Kalda ning Elga MarkKurik. Sotsiaalteaduste valdkonnas
aga Karin Lindroos ja Ants Torim.
v
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Fotoklubi esindajad

Kultuuriteo tiitel antakse TTÜ taidluskollektiividele TTÜ 90. aastapäeva kõrgel kunstilisel tasemel kultuuriprogrammi teostamise eest.
Aasta sporditeo tiitel anti ehitusteaduskonna üliõpilasele Sander
Vahterile sportlike saavutuste ja
maailmameistri tiitli võitmise eest
üliõpilaste orienteerumise maailmameistrivõistlustel.

Sander Vahter

Järg 5. veerus

Toona laekunud 326 essees räägiti
sellest, mille üle tuntakse uhkust:
kättevõidetud vabaduse, eesti keele
ja kultuuri, Eestimaa kauni looduse, sportlaste ja kultuuritegelaste saavutuste üle. Kurdeti selliste väärtuste nagu sallivuse, hoolivuse, aususe, õigluse ja vastutustunde puudumise üle. Pahandati
poliitikutega, kes jagavad alusetuid
lubadusi. Muretseti, et noored lahkuvad kodumaalt, et erinevate rahvaste vahel on ületamatud barjäärid ja et eneseteostuse võimalused on vaid suuremates linnades.
Kahjuks arutleti vähe selle üle,
mida kirjutaja ise kui kodanik
saaks teha selleks, et Eesti muutuks selliseks, nagu kirjutaja soovib.
Värsked ideed ja uuenduslikud
lahendused sünnivad just noortes
peades. Eesti riigi ajalugu näitab,
et just noorte julge pealehakkamine
on nii mõnigi kord muutnud võimatuna näiva võimalikuks.
Sestap pöördun ma just noorte
– põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste, ülikoolide tudengite – poole, kutsudes neid üles loovalt mõtisklema
Eesti ees avanevate uute võimaluste üle ja pakkuma omalt poolt välja lahendusi, kuidas Eestit kriisist
välja aidata. Kriisist saame välja
vaid ühiselt. Ühine tegutsemine
eeldab iga kodaniku panust. Kirjatalgute eesmärk on panna inimesi
mõtlema sellele, mida igaüks saab
teha Eesti heaks. Kuhu tuleks rohkem panustada? Kuidas pöörata
ülemaailmne majanduskriis Eesti kasuks? Millised on meie kasutamata ressursid ja oskused?
Mida on meil oma ajaloost ja eelnevatelt põlvkondadelt õppida?
Kuidas rasked ajad üle elada?
Mida head võiksime teistest
maadest üle võtta või milles oleksime teistele eeskujuks? Mis
hoiaks noori Eestis?“
Võistlustingimused
Osaleda võivad põhikoolide ning
gümnaasiumide õpilased ning ülikoolide tudengid, sealhulgas magistrandid ja doktorandid.
Oodatud on kirjatööd pikkusega 2-4 lehekülge, 1,5 reavahega MS
Wordi formaadis, maksimaalselt
10 000 tähemärki.
Kirjatööde laekumise tähtaeg
on paastumaarjapäev, 25. märts
2009.
Tööd tuleb saata elektrooniliselt aadressil eetika@eetika.ee
või postiga: TÜ eetikakeskus, Ülikooli 7, 51003 Tartu.
Kirjatööle tuleb lisada oma nimi, kool, vanus ning kontaktandmed.
Kirjatööde hindamine
Iga kirjatööd loeb vähemalt kaks
inimest. Kirjatöid hinnatakse lähtuvalt kolmest kriteeriumist: mõtteselgus, haarav esitus, originaalsus. Hindamine on anonüümne ja
toimub mitmes voorus. Lõppvooru
züriiks on Presidendi Mõttekoda,
kes teeb oma otsuse 20. aprilliks.
Parimaid talgulisi auhinnatakse
ning nad kutsutakse Presidendi
Mõttekoja istungile Kadriorgu.
Kõik osalejad saavad Vabariigi
Presidendi autogrammiga pildi.
Huvitavamad tööd avaldatakse
Eesti Päevalehes ning õpilasajakirjas Akadeemiake.
Täpsemat teavet võistluse
kohta
saate
veebilehelt
www.eetika.ee, kirjutades meiliaadressil Aire.Vaher@ut.ee või
helistades 737 5426.
Võistluse läbiviimist toetab ja
auhinnad paneb välja Haridus- ja
Teadusministeerium.
v
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Uued tuuled globaliseeruval kõrgharidusmaastikul
Viimased arengud Euroopa kõrgharidus- ja teadusmaastikul on:
1. Kõrgkoolide vahel suurenev konkurents üliõpilaste,
akadeemilise personali, finantseerimise ja rahvusvahelise reputatsiooni pärast.
2. Kõrghariduse ekspansioon, st üliõpilaste, kõrgkoolide
ja pakutavate õppekavade arvu
kasv. Seega – kõrgharidusmaastiku mitmekesisus on kasvanud.
Selleks, et üliõpilased ja õppejõud suudaksid paremini orienteeruda, peab haridusmaastik
olema läbipaistvam.
3. Kõrgkoolide laienev autonoomia. Autonoomia suurenemist saab tasakaalustada aruandekohustusega ühiskonna kõikide huvigruppide ees.
4. Euroopa kõrgharidusruumi
(European Higher Education
Area) väljaarendamine, mille
üheks eesmärgiks on ühiskraadide süsteemi käivitamine.
Nimetatud arengud on põhjustanud mitmete rahvusvaheliste initsiatiivide esilekerkimist:
1. Kõrghariduse kvaliteedi
valdkonnas on kokku lepitud Euroopa kõrgharidusruumi ühtsetes kvaliteedikindlustamise
standardites (nn Bergeni deklaratsioon, 2005). Üle-Euroopalise
kvaliteeditagamise süsteemi väljaarendamine ei ole praeguses
olukorras veel lõpuni viidud.
2. Kõrgkoolide klassifitseerimise valdkonnas on välja töötatud esimene versioon kavandatavast Euroopa kõrgkoolide
klassifitseerimise printsiipidest
(http://www.u-map.eu). Klassifitseerimine (classification) seisneb kõrghariduse multidimensioonilises kaardistamises, st
kõrgkoolide tegevust hakatakse kaardistama kõikides aspektides (nt haridus, teadus ja
innovatsioon, rahvusvaheline
orientatsioon, suurus, staatus
jms).
3. Ülikoolide reastamise
(edetabelite) valdkonnas on
moodustatud (2006) rahvusvaheline ekspertgrupp (International Ranking Expert group –
IREG). IREG töötas välja nn
Berliini printsiibid (The Berlin
Principles on Ranking of Higher
Education Institution, vt http://
www.che.de/downloads/
Berlin_Principles_IREG_534.pdf ),
mis kujutavad endast juhiseid
edetabelite koostajatele.

Nimetatud rahvusvahelist
kõrgharidusmaastikku kaardistavad initsiatiivid tunduvad esmapilgul erinevad, kuid neil on
ka palju ühist. Klassifitseerimisel
on fokuseeritud pigem sarnasustele kõrgkoolide tegevuses kui
reastamisele (edetabelite koostamisele). Samas kasutatakse
mõlemal juhul sarnaseid protseduure, andmebaase jms.
Mõlemad meetodid (nii reastamine kui ka klassifitseerimine)
võimaldavad kõrgharidusmaastikku läbipaistvamaks muuta.
Kõrgkoolide edetabelitel on
ühiseid jooni kõrghariduse kvaliteedi valdkonnaga – mõlemad
võimaldavad hinnata kõrgharidust andvaid asutusi ja suurendada kõrgharidusmaastiku
läbipaistvust. Nii edetabelid,
klassifitseerimine kui kvaliteedihindamine mõjutavad strateegilist juhtimist ja arendustegevust kõrgkoolides.
Suurimat kõlapinda, eriti
meedias, on kolmest eelnimetatud initsiatiivist leidnud
kahtlemata kõrgkoolide edetabelid (ranking). 2008. aasta lõpuks oli maailmas juba umbes
30 erinevat (globaalsel või rahvuslikul tasandil) edetabelite
koostamise süsteemi, mis erinevad eesmärkide ja reastamismetoodika poolest. Globaalsel
tasandil on suurimat rahvusvahelist tähelepanu pälvinud kaks
edetabelite koostajat:
• Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong
University (IHE-SJTU) (http://
ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/
ranking2007.htm)
• The Times Higher Education
Supplement – QS Ltd (THES-QS)
(http://topuniversities.com/worlduniversityrankings) või (http://
www.timeshighereducation.co.uk)
Pingeread toovad esile 500
teadusmaailmas tunnustatud
ülikooli, millest 200-250 esimest võivad lugeda end maailmaklassi teadusülikoolideks
(world-class research intensive
university). Rohkemateks ilmselt
ei jätku maailmas tippteadlasi.
Maailmaklassi ülikoole iseloomustab see, et nad on umbes
200 aasta vanused, akadeemilise personaliga 2500, üliõpilaste ja akadeemilise personali arvuga <25000, üliõpilaste valikul äärmise nõudlikkusega ning
aastaeelarvega vähemalt 2 mil-

Leideni ülikooli Huygensi laboratooriumi hoone

jardit USD. Maailma ülikoolide
pingerea 500 esimese hulka
kuuluvad ülikoolid, kelle akadeemiline personal avaldab enam
kui 700 ISI Web of Science publikatsiooni aastas. Koostatud on
ka vaid õppetegevuse-spetsiifilisi edetabeleid. Näitena saab
tuua edetabeli “Ranking of Excellent
European Graduate Programmes”
(http://www.excellenceranking.org/
eusid/EUSID).
Aasta aastalt on suurenemas
riikide arv, kus on käivitatud
rahvuslike edetabelite koostamine. Praeguseks on juba käivitunud neliteist rahvuslikku
edetabelit, sh sellistes riikides
nagu USA, Hiina, Venemaa,
Kazahstan, Slovakkia, Austraalia, Inglismaa, Kanada, Saksamaa jt.
Rahvuslike pingeridade/edetabelite koostamise üheks peamiseks eesmärgiks on olla juhiseks üliõpilastele rahvuslike
kõrgkoolide valikul. Globaalsed
edetabelid on infoallikaks nii
mobiilsetele rahvusvahelistele
üliõpilastele kui ka teadlastele
ja õppejõududele. Välisüliõpilased eelistavad ülikoole, mis kuuluvad edetabelites esimese 200
hulka. Ülikoolide pingeread on
üha enam muutumas kõrgkoolide juhtkondade ja koostööpartnerite, ministeeriumite, poliitikute, fondide (finantseerijate)
ja meedia tähelepanu objektiks.
Nii rahvuslikud kui ka globaalsed
edetabelid mõjutavad ülikoolide
tegevust ja riiklikke prioriteete.
Vaatamata edetabelite alase
tegevuse üha kasvavale populaarsusele on põhimõtted ja metoodika, mille alusel neid koostatakse, sattunud kriitika alla.
Näiteks globaalsel tasandil
koostatavad edetabelid ei võta
arvesse kõrgkoolide tegevusvaldkonna spetsiifilisi, lingvistilisi ja kultuurilisi iseärasusi, samuti riigi kõrgharidussüsteemi
ajaloolist tausta. Selle tulemusena ei ole rahvusvahelistes edetabelites Aafrika ja Lõuna-Ameerika ülikoole. Ülekaalus on ingliskeelse õppega klassikalised ülikoolid.
Edetabelite koostamisel on
lähiaastate arengut silmas pidades tähelepanu pööratud nn
spetsialiseeritud, teadusvaldkondade erisusi arvestavale
reastamisele (ranking by subject
fields, field-based ranking ) .

3

Töör
eis
Tööreis

Prorektor Jakob Kübarsepp

Näiteks IHE-SJTU (Institute of
Higher Education, Shanghai
Jiao Toung University) on
aastaks 2009 esmakordselt
välja töötanud kolm erinevat
edetabelit:
• Academic Ranking of
World Universities – 2009
• Academic Ranking of
World Universities by Broad
Subject Fields – 2009
• Academic Ranking of
World Universities by Subject
Fields – 2009
(keemia, füüsika, matemaatika, arvuti- ja tehnikateadused
ning majandusteadused).
Neid edetabeleid tutvustatakse esmakordselt kolmandal
rahvusvahelisel maailmaklassi
ülikoolide konverentsil 3rd International Conference on WorldClass Universities, mis toimub
2.-4. november 2009 Shanghais.
Valdkonnapõhine lähenemine on samuti Leideni Ülikooli
Teaduse ja Tehnoloogia Keskuse (Centre for Sience and
Technology – CWTS) p o o l t
koostatud
edetabelitel.
(http://www.cwts.nl/hm/
bibl_rnk_wrld_univ_full.pdf)
(http://www.cwts.nl/ranking/
LeidenRankingWebsite.html).
CWTS toetub 100%-liselt bibliomeetrilisele analüüsile, kusjuures “pildil“ on ca 1000 ülikooli üle maailma. Teadustegevuse bibliomeetrilist tulemuslikkust analüüsitakse 16 alal
(meditsiin, keemia, füüsika jne),
kusjuures arvesse võetakse teadusvaldkondade erisusi publitseerimiskultuuris. Näiteks võetakse arvesse, et tehnika- ja sotsiaalteaduste valdkonnas on
tsiteerimiskultuur tunduvalt erinev loodusteaduste valdkondadega võrreldes.
Rahvusvaheline edetabelite
ekspertide grupp (International
Ranking Expert Group – IREG)
jätkab oma tegevust kõrgkoolide
reastamise Berliini Printsiipide
edasi arendamise valdkonnas.
IREG neljas konverents korraldatakse 14.-16. juunil 2009 Astanas, Kasahstanis (www.iregobservatory.org). Pikemaajaliseks eesmärgiks on võetud Euroopa ülikoolide edetabelite
süsteemi väljaarendamine Berliini Printsiipide alusel.
Viimase aja uueks arenguks
edetabelite valdkonnas on nn veebomeetriline reastamine (webometric ranking) (2009. aasta seisuga:
http://www.webometrics.info/
index.html) (Ida-Euroopa lõikes on

andmed saadaval: http://
www.webometrics.info/
Webometrics%20library/
eastern_europe_jul2008.pdf).
Kui ülikoolide edetabelite koostamisel oli seni võtmetähtsusega nähtavus teadusmaailmas ja
rahvusvahelistumine, siis veebomeetrilised edetabelid põhinevad ülikoolide nähtavusel veebis. Ülikoolide edetabelid koostatakse kahe aspekti alusel: suurus (koduleheküljel oleva avaliku
info maht) ning nähtavus (välislinkide arv koduleheküljel). Veebomeetrilises pingereas on headel positsioonidel need ülikoolid, kellel on korralikult välja
arendatud ingliskeelne kodulehekülg. Väga heal positsioonil
Euroopas on Põhjamaad ja ka
kaks ülikooli Eestist, kes on “pildile jäänud“.
Rahvusvaheline nähtavus, sh
veebis, on kõrgkoolide jaoks
üha olulisemaks muutumas. Euroopas läbi viidud uuringud näitavad, et üliõpilased nii kodumaal kui välisriikides langetavad
oma otsuse õpingute jätkamiseks suures osas ülikoolide
koduleheküljel oleva info põhjal.
Informatsiooni allikana järgnevad sõbrad, õpetajad, prospektid, ülikooli külastus, vanemad,
ülikooli esindajate presentatsioonid, vilistlased ja hetkel antud ülikoolis õppivad üliõpilased. Ülikoolide edetabelite mõju
üliõpilastele on veel tagasihoidlik, kuid kiirelt kasvav. Vähim
mõju on reklaamil ajalehtedes/
ajakirjades. Edetabelid ei ole ainult üliõpilaste vaid samuti riikide haridus- ja teaduspoliitikat
suunavate poliitikute tähelepanu
objektiks muutumas. On riike,
kus tehakse plaane, kuidas mõni
ülikool edetabelitesse satuks või
kuidas suurendada ülikoolide
arvu edetabelites. Sellisteks riikideks on terve rida arengumaid
(sh Hiina). On ka teine lähenemine – näiteks Austraalias on
eesmärgiks võetud ülikoolide
maailmaklassi süsteemi (world
class university system) väljaarendamine.
Käesolev kirjatöö on koostatud teemade põhjal, mida
käsitleti rahvusvahelisel, ülikoolide pingeridadele pühendatud sümpoosiumil “Ranking
and Differentation in Higher
Education, Research and Knowledge Utilization“, mida korraldati juba kolmandat korda veebruarikuus Leideni Ülikoolis, Hollandis.
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Bologna protsess, mille eesmärgiks on Euroopa Kõrgharidusruumi (European Higher Education Area – EHEA) moodustamine, on kümneaastane. Alguse
sai see Euroopa haridus- ja teadusministrite poolt allkirjastatud
deklaratsiooniga Bologna ülikoolis toimunud konverentsil aastal
1999. Praeguseks on Bologna
protsessiga liitunud üle 40 Euroopa riigi.
Euroopa kõrgharidusruum ei
tähenda ainult nn 3+2 õppekavu ja Euroopa Ainepunktisüsteemi (European Credit Transfer
and Accumulation System –
ECTS) rakendamist, vaid sellel on
mitmeid teisi dimensioone, sh õppetegevuse kvaliteet, valitsemine
ja juhtimine kõrgkoolides, Euroopa kõrgharidusruumi globaalne nähtavus, sotsiaalne mõõde
kõrghariduses, tööhõivelisus,
mobiilsus, üliõpilaste toetussüsteemid, elukestev õpe, kvalifikatsiooniraamistikud ning samuti
seos Euroopa kõrgharidusruumi
ja Euroopa teadusruumi (European Research Area - ERA) vahel.
Euroopa kõrgharidusruumi ja
Euroopa ülikoolide globaalne
nähtavus on seotud eelkõige
teadustegevusega. Selletõttu
Bologna protsessi uuteks prioriteetideks said aastast 2003 (nn
Berliini kommünikee) doktoriõppega seotud asjad. Bologna protsessi raames hakati sellest aastast alates rääkima kõrghariduse
kolmest astmest – bakalaureuseõpe (esimene aste), magistriõpe
(teine aste) ja doktoriõpe (kolmas
aste). Kaks aastat hiljem täpsustati Bergeni kommünikees, et
kolmanda astme (third cycle)
üliõpilasi – doktorante – tuleb käsitleda nii üliõpilaste kui noorteadlastena (early stage researchers). Bologna protsess doktoriõppes tähendab üleminekut doktorandi kui õpipoisi mudelilt (apprenticeship model) doktoriõpingute õppekava kesksele ehk programmikesksele mudelile (pro-

Poleemik
a
oleemika
TTÜ rahvusvahelise koostöö traditsioonid ja kogemused on tugevad. Igal instituudil, teaduskonnal ja uurimisgrupil on rahvusvahelise teaduse ja arendustegevuse alane partnerlus ja omad
erialaliitude rahvusvahelised võrgustikud.
Missugune on elu kvaliteet tänapäeva maailmas? Euroopas?
Mõtisklegem selle üle.
Iga riigi, indiviidi, institutsiooni
elu kvaliteedi määravad tervishoid,
elukestev õpe, koolitus ja nõusta-

Bologna protsess doktoriõppes
gramme model). Selle mudeli kohaselt peaks doktorant, lisaks
teadlaseks kasvamisele (valdav
osa doktoriõpingutest), arendama doktoriõpingute jooksul laiemat
silmaringi parandamaks karjäärivõimalusi väljaspool kõrgharidus- ja teadusasutusi. Tööhõivelisuse küsimus on muutunud
doktoriõppes sama oluliseks kui
kõrghariduse esimesel ja teisel
astmel. Selletõttu doktoriõppekavades võime leida õppeaineid,
mille eesmärgiks on tagada nn
ülekantavate pädevuste (transferrable sklills) omandamise.
Doktoriõpingutes, erinevalt
bakalaureuse- ja magistriõppest,
on suur roll juhendamisel ja juhendajal. Juhendamine on doktoriõpingute edukuses sageli
määrava tähtsusega. Doktoriõppe olulisust Bologna protsessis
näitab eraldi nõukogu moodustamine Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioooni (European University
Association – EUA) juurde.
Nõukogu akronüüm on EUACDE (CDE – Council for Doctoral
Education). EUA-CDE tegevuses,
sh vastavatel seminaridel on osalenud ka Tallinna Tehnikaülikool
(Rein Vaikmäe, Jakob Kübarsepp).
2009. aasta 8.-9. jaanuaril
toimus Inglismaal EUA-CDE seminar, mis oli pühendatud juhendamisele doktoriõppes: “Enhancing Supervision: professional development and assessment of supervisors.“ Seminar toimus ülikoolide edetabelites silmapaistval
kohal olevas ülikoolis – Imperial
College London. See on ülikool,
kus juhendamise kultuurile pööratakse väga suurt tähelepanu
ning kus kõikidel doktorantidel on
kohustus osaleda doktorikoolide
töös. Sellega tagatakse, et lisaks
suhtlemisele oma juhendaja (ja
kaasjuhendajaga) või väiksema
uurimisrühma liikmetega osakonnas või selle allüksuses, on kõikidel doktorantidel võimalus suhelda paljude doktorantide ja

nende juhendajatega doktorikoolis.
EUA-CDE seekordse seminari
teemad olid:
1. Juhendajate koolitamine.
Juhendajatele esitatavad nõuded.
2. Juhendajate hindamine.
3. Juhendamise ja doktoriõpingute iseärasused erinevates
teadusvaldkondades.
Toon siinkohal lühikokkuvõtte
seminaril arutatud teemadest.
1. Juhendajate koolitamine. Juhendajatele esitatavad
nõuded:
• Doktoriõppes on toimumas
põhjalikud muudatused – üleminek
struktureeritud programmidele,
kiirelt kasvav doktorantide arv.
• Juhendamine ei ole ainult
juhendaja vaid kollektiivne vastutus (nn multiple supervision).
• Juhendajad vajavad koolitamist. Kõige efektiivsem (nagu
mõnedes Põhjamaade ülikoolides) on täiendkoolitus ülikoolikesksete programmide alusel.
• Lisaks täiendkoolitusele vajaksid juhendajad abivahendit:
“Juhendaja käsiraamat“.
2. Juhendajate hindamine:
• Vajalik on institutsionaalse
juhendamiskultuuri väljaarendamine.
• Vajalik on juhendamise kõrgem väärtustamine auditoorse
õppetöö kõrval. Samuti parimate
juhendajate tunnustamine.
• Juhendajatel on regulaarne
aruandluskohustus.
3. Juhendamise iseärasused
erinevates teadusvaldkondades:
Teadusvaldkonniti on tunduvalt erinevad:
• doktoriõpingute pikkus (36 aastat),
• mobiilsus,
• juhendamise stiil, sh doktorant-juhendaja kontaktide sagedus ja kestus.
Programmipõhise (õppekavapõhises) doktoriõppe idees ei olnud Eestist tulnul midagi uut –
struktureeritud doktoriõppeka-

vad, milles antakse õpingute ja
isegi doktoritöö eest ainepunkte
käivitati Eesti ülikoolides juba
möödunud sajandi üheksakümnendatel. Doktoriõppekavad
struktureeriti ümber TTÜ-s aastal
2002 ja Tartu Ülikoolis mõned
aastad hiljem.
Ka juhendamise kui kollektiivse vastutuse teema oli tuttav
juba aastatest 2000-2001, kui
TTÜ-s tegutses nn “Doktoriõppe
huviklubi”, mille liige oli ka käesoleva kirjatöö autor. Klubi võttis
oma tegevuses aluseks Ameerika Ühendriikide ülikoolides rakendatava doktoriõppe komisjonide
mudeli. Huviklubi ettevalmistava
töö tulemusena valmis 2001.
aasta kevadeks eelnõu “Tallinna
Tehnikaülikooli doktoriõppe uurimisvaldkonna komisjoni tüüppõhimäärus.“ See eelnõu nägi
ette uurimisvaldkonna komisjoni
(edaspidi komisjon) ülesandeid
neljas valdkonnas:
1. Vastuvõtt doktoriõppesse
(sh sisseastujate nõustamine,
hinnangu andmine doktorantuuri
tööplaanile, soovitused vastuvõtukomisjonile jms).
2. Doktoriõpingutega seotud
tegevused (sh doktorantide tegevuse regulaarne jälgimine, iga-
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aastased doktorantide ja juhendajate nõupidamised, doktoritööde eelekspertiis jms).
3. Kaitsmisjärgsed tegevused
(sh soovitused järeldoktorantuuri
osas jne).
4. Juhendajatele esitatavad
nõuded, juhendajate hindamine
(sh juhendamisõiguse andmine,
juhendajate nõustamine, juhendajate tegevuse hindamine jms).
Eelnimetatud õigusakt TTÜ
nõukogu märtsikuu 2001 päevakorda ei jõudnud teaduskondade
vastuseisu tõttu. Ilmselt ei olnud
aeg selleks veel küps. Siiski –
mingis osas uurimisvaldkonna
komisjonide idee rakendus õppekavade reformi käigus aastal
2002, kui arendati välja valdavalt
teaduskonna “laiused” doktoriõppekavad. Reformi tulemusena
doktoriõppekavade arv vähenes
kolmekordselt, st mitmekordistus
ühel kaval õppivate doktorantide
arv. Doktoriõppekavades on
alates aastast 2002 üleülikoolilisi ja ületeaduskonnalisi õppeaineid. TTÜ doktoriõppe õppekavakomisjonid tegema samu asju
nagu oli kavandatud uurimisvaldkonna komisjonidele, sh hakkama
senisest enam tegelema juhendamisega seotud küsimustega.

Imperial College Londonis

Miks on vaja rahvusvahelistumise strateegiat?
mine. Need on erinevates riikides
arenenud erineval tasemel. Primaarne on muidugi teaduse areng.
TTÜ rahvusvahelistumise
strateegia on ette valmistatud
ning suunatud ühislugemisele,
see on avatud kõikidele arvamustele ja ettepanekutele. Strateegia loomisel alustati kõige nõrgemast lülist ehk õppetegevuse rahvusvahelistumisest.
Seda mõtisklust sundisid kirjutama esimesed reageeringud
valminud strateegiale.

Nimelt, et käesolev versioon
olevat liialt üldsõnaline ja sobivat kasutamiseks igale ülikoolile.
Kas TTÜl on eripärasid, mida selles dokumendis saaks välja tuua?
Suurepärane küsimus.
Meie ja Hiina vahel on üks riik
– Venemaa. Kuidas strateegiliselt
positsioneerida end kui optimaalset riiki Euroopa arengute seisukohalt? Millised on Eesti riigi strateegilised ja tegelikud tegevused
Hiina ja Venemaaga?
Alt üles ehk bottom up student-driven vajadus on pannud
meid aktiivselt tegutsema nii Hiina kui Venemaa suundadel. Siin
on küsimus meie tegevuskavas.
Strateegias me kumbagi suunda
prioriteedina määratleda ei saa,
tegevuskavas aga küll.
Küsimus TTÜ allüksustele:
kuidas panustate teie rahvusvahelistumise strateegiasse Hiina ja
Venemaa suunal? Kui ei ole ideid,
tulge ja küsige meilt. Arenguruumi jätkub kõigile. Teaduskonnad teevad koostööd, aga teised?
TTÜ üldine keskkond ja infrastruktuur paraneb iga päevaga
ning aeg-ajalt meid isegi kadestatakse. Püüdkem siis iga allüksusega parendada seda ka personali arendamise kaudu, et jõuda suhtlemiskultuuris normaalse
Euroopa ülikooli tasemele.

Oleme suutnud rahvusvahelistumise strateegias näidata, et
meie eesmärgid on Euroopa tasemel kvaliteetharidust pakkuva
ülikooli eesmärgid. Selleni oleme
jõudnud kogu TTÜ teadus-arendustegevuse pikaajalise nn bottom-up tegevuste arendamise
kaudu koostöös teiste riikide ülikoolidega.
Strateegia kirjutamise aluseks
on mitmekümneaastane töö ja
analüüs. Strateegia elluviimiseks
ning tavalise Euroopa ülikooli 21.
sajandi elu kvaliteedile vastavale
tasemele jõudmiseks on vaja iga
TTÜallüksuse ja tugistruktuuri,
õppejõu, töötaja ning üliõpilase
ettepanekuid juba strateegiat
täiendava laiaulatusliku TEGEVUSKAVA loomisel.
Niisiis alustasime nõrgimast
lülist ehk õppetegevuse rahvusvahelistumisest ja jõudsime vajaduseni kirjeldada tasakaalustatud, rahvusvaheliselt tunnustatud elu kvaliteedile vajalikke
arendustegevusi läbi tegevuskava.
Without lifelong learning no earnings!
Avatud ülikooli naiskond ja Priit
Joa tegelevad paljude uute õppevormide arendustööga. Koos teaduskondade haridustehnoloogidega on nad nii tublid, et meie E-

õppe arendus on võrreldav Euroopa tasemega. Inimjõuga paralleelselt eksisteeriva virtuaalse ülikooli loomisse tuleks panustada
meil kõigil üheskoos.
Meie majas liikudes on näha,
et kõikidesse instituutidesse, teaduskondadesse ja paljudesse allüksustesse ja nende stendidele on
jõudnud rahvusvahelise koostööalane informatsioon ERASMUS,
Lifelong learning ja muude kvaliteethariduse pakkumiste kohta.
Kuidas me neid kasutame?
Kas riskeerime ja püüame pidevalt end täiendades ning töökoormust suurendades minna kaasa
väljakutsetega, tehes meeskonnatööd ja arendades rahvusvahelist dialoogi?
Kujutagem ette, et TTÜsse
siseneb külaline, kas Eestist või
välismaalt.
Fantaseerigem toetudes 21.
sajandil võimalikele marketingi ja
infotehnoloogia trikkidele, et meie
maja uksel ootaks ja juhataks
külalist edasi robot, mis suunaks
külalise infopuldini, kus ta saaks
majajuhilt kaardi, reklaami, jne…
Või juhataks potentsiaalse kliendi soovitud sihtpunkti kenasti
naeratades ja selgitusi jagades
lihtsalt mõni meie töötaja (kas siis
Järg lk. 5
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Tudengielu
Betooniühingu
üliõpilastööde võistlus
Eesti Betooniühing kuulutas kolmandat korda välja betoonialaste
lõputööde võistluse. Betooniühingu
üliõpilaspreemiad on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Tööd valitakse
välja kolme ehituslikku kõrgharidust andva Eesti kõrgkooli betoonialaste lõputööde hulgast.
Preemiate määramiseks tuleb
Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnal, Eesti Maaülikooli
metsandus- ja maaehitusinstituudil ja Tallinna Tehnikakõrgkooli
ehitusteaduskonnal esitada oma ettepanekud lõputööde preemiakandidaatide kohta Eesti Betooniühingu juhatusele. Iga kool võib esitada kuni 2 ettepanekut. Esitamise
tähtaeg on 10. juuni 2009.
Esimesed Eesti Betooniühingu
2007. a üliõpilaspreemiad said
TTÜst:
Aivars Alt – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala magistritöö “Betoonitööde tehnoloogia analüüs TTP kontorihoone ehitamise
näitel”. Juhendaja prof Irene Lill.
Tõnis Raatma – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala
magistritöö “Arvutusprogramm
pingebetoontala kande- ja kasutuspiirseisundi kontrollimiseks”. Juhendaja dots Vello Otsmaa.
Eesti Betooniühingu 2008. a üliõpilaspreemiad sai TTÜst:
Olari Noor – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna magistrandi magistritöö
Preemiafond jagab ühekordselt
välja 60 000 krooni, korraga kuni
kolm preemiat. Preemia jagatakse
lõputöö koostaja ja juhendaja vahel
suhtena 3:1. Eesti Betooniühingu
juhatusel on õigus kogusumma piires määrata igaks preemiaks väljamakstava summa suurus ja vähendada preemiate hulka või jätta
nad välja andmata arvestades konkursile esitatud tööde taset.

Miks on vaja rahvusvahelistumise strateegiat?
Algus lk. 4

otseteed või – kaubanduskeskuste trikki kasutades – mööda pilkupüüdvatest teadus-arendustegevusi illustreerivatest stendidest, üliõpilaste lõputööde väljapanekutest jne)?
Seega veelkord: rahvusvahelistumine on meie kõigi teha. Teadust teevad teadlased ja nemad
rajavad teed. Peab tekkima veelgi enam väikeettevõtlusele suunatud tegevusi tervishoiu, sotsiaalse ettevõtluse näol ja need
peavad jõudma ka loodetavasti
tekkivatesse uutesse konkurentsivõimelistesse rahvusvahelistesse õppekavadesse.
Rootsi haridusminister Lars
Leijonborg mainis: There is more
fun in innovative world.
Rootsi puhul pakuti lahendustena välja teadusfinantseeringute
suurendamist.
Arenenud kvaliteetharidus aitab kaasa vaesuse, kliimamuudatuste ja julgeolekualaste probleemide lahendamisel. Nii palju inimesi kogu maailmas ootab seda!
Seega meie rahvusvahelistumise strateegia ootab tegevuskavasse teie kõigi konkreetseid panuseid.
Rahvusvahelistumise positsioneerimine TTÜs peab rajanema meie institutsionaalsel stra-

teegial, arvestades meie vajadusi ja Eesti riigi eesmärke.
Häid näiteid on olemas. TTÜ
RSO poolt algatatud initsiatiiv, Study
Estonia, www.studyinestonia.ee,
on head näited mitme Eesti ülikooli koostööst meie võõrkeelsete programmide ja hariduse
reklaamimisel. Parim tulemus
saavutatakse koostöös, finantsvahendeid kokku hoides ja meeskonnatööd arendades.
Eestil oleks vaja ettevõtluse
arendustegevusi siduda paremini Bologna protsessi ja rahvusvahelise kvaliteetharidusega. Tutvuge palun Euroopa komisjoni
ekspertgrupi uurimustulemustega: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/
support_measures/index.htm
Projekti töös osales ka TTÜ
professor Rainer Kattel.
Aastaid räägitakse insenerihariduse populaarsuse tõstmisest
ning Euroopa praktikakorralduse
parimate traditsioonide juurutamisest suunal ülikool > ettevõte.
Veebruari alguses Brüsselis
toimunud suurfoorumil University – Business kõlas uus signaal.
Euroopas on vaja eelkõige panustada haritud inimeste ettevalmistamisse (educated). Seega, sotsiaalteaduste ja majandusharidusega seonduv on jällegi tõusmaks
üheks prioriteediks. Vajatakse hästi
haritud inimesi.
Jan-Eric
Sundgren,
Rootsi Volvo
grupi asepresident ja endine Rootsi
Chalmersi Ülikooli rektor,
rõhutas ettevõtete vajadust pääseda
ligi ülikoolide
teadmistele,
kompetentsile

ja võrgustikele. Ta rõhutas just strateegiate tekkimist nn bottom up tegevuste kaudu.
Business has problems. Universities have departments. Kes
tõlgiks selle kõige paremini eesti
keelde? See vajab õiget strateegilist lähenemist.
Miks me üldse vajame rahvusvahelist koostööd?
Kas meil on university driven university ehk ülikool ülikooli pärast
või enterprise driven university ehk
ülikool ettevõtluse arendamise
eesmärkidel? Või hoopis student
driven university? Tänu üliõpilaste
osalemisele ülikooli valitsemises,
arendamises ja otsustamises ning
tänu tagasisidele kohalike ja välisüliõpilaste poolt saame areneda paremini.
Kõigi kolme kooslus viibki meid
rahvusvahelise ülikooli tasemele.
Iseseisvudes tegime läbi kõik
praegu Euroopas toimivad kvaliteedinõudmised. Autonomy ja Accountability olid esimesed katsumused ja need läbisime auga. Eriti
rahvusvahelises koostöös olid need
raskeimad, aga ka parimaid tulemusi andvad. Riskeeri, tee projekte, vastuta, teeni raha ja näita rahvusvahelisel areenil, et oled arvestatav partner. Nüüd reformivad
oma haridusi Soome, Rootsi jt riigid, kes paljuski meil juba toimunud protsesse omal viisil kordavad.
Meie rahvusvahelistumise strateegia töögrupil ja rahvusvaheliste
suhete osakonna naiskonnal on
kõigile palve panustada individuaalselt ja institutsionaalselt tegevuskavasse ning esitada selle
arendusse konkreetseid tegevusi.
Kui teil puuduvad ideed, andke meile teada. Tänu suurtele projektitöö kogemustele ja välisüliõpilastelt saadud tagasisidele on
meil ideid, mida teiega arutada.
Madli Krispin
RSO juhataja
Anu Johannes
Rahvusvahelise strateegia töögrupi
juht

Konk
ur
ss
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Terminoloogiakonkurss
Tartu Ülikooli Sihtasutus koostöös
Eesti Terminoloogia Ühinguga kuulutab välja eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumide konkursi.
Stipendiumifondi suurus on
135 000 krooni.
Stipendiumit saavad taotleda
kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilased,
õppejõud ja teadustöötajad, kelle
õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja
selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis
tahes eriala doktoritöö osana.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
• allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles esitatakse põhjendus stipendiumi
taotlemiseks, stipendiumi kasutamise eelarve, uurimistöö teema ja
lühikokkuvõte erialasest tegevusest ning isikuandmed;
• teadustöö lühikokkuvõte
(resümee) elektroonselt aadressil:
tysiht@ut.ee;
• üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema
kontaktandmetega;
• muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Dokumendid esitada hiljemalt
25. märtsiks Tartu Ülikooli Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18,
50 090 Tartu.
Täpsem info:
www.ut.ee/sihtasutus.

Tudengielu
TTÜ tudengite teadustööde
konkursi võitjad
18. veebruaril toimus tudengite
teadustööde konverents “Tipikas
teadlaseks”, kus kuulutati välja ka
eelmise aasta lõpus toimunud teadustööde konkursi võidutööd.
Bakalaureuseõppe kategooria
Sotsiaalteaduste valdkond:
I koht – Alla Kvasnina “Ettevõtte sotsiaalse vastutuse aruandlus ja selle organiseerimise problemaatika”;
II koht – Rasmus Keskküla
“Eesti krooni ja Euro sularaha turvaelementide võrdlus ja tuntus”.
v

Tehnikateaduste valdkond:
I koht – Ave-Õnne Õnnis “Maavarad ja mäendustingimused”.
Täppis-ja loodusteaduste valdkond:
I koht – Priit Eek “11R-lipoksünegaasi oksüdatsioonireaktsiooni regiospetsiifilisust mõjutavad
determinandid”;
II koht – Aleksander Andrusenko “Mitmeparameetriliste ründepuude analüüsitarkvara”;
III koht – Irina Filippova “REPPCR meetodi kasutamine piimhappebakterite identifitseerimiseks toidus”.
v

Magistriõppe kategooria
Tehnikateaduste valdkond:
I koht – Juri Belikov “Mittelineaarsete diskreetaja mudelite
identifitseerimine ja süntees mudelil põhineva juhtimise jaoks”;
II koht – Veiko Väizene “Kaasaegsete intelligentsete elektriajamite
kommunikatsioonivõimalused”;
III koht – Nelly Oldekop “Sulundseina tehnoloogiad sadamaehituses ja
kasutatavate materjalide analüüs”.
Täppis- ja loodusteaduste valdkond:
I koht – Jevgeni Holodkov “Guide
and teach method: adding the microlearning to the application using the
personalization framework”.

Teadmisek
s
eadmiseks
Elektrooniline üliõpilaspilet
ja õpetajakaart

Toimetus sai kirja Sadamate Liidult
Eesti sadamad soovivad areneda vaatamata majanduslangusele.
Suurim ehitus hakkab toimuma Muuga sadamas, kus ehitatakse
mõne aastaga uus konteinerterminal. Väga palju ehitustöid teeb
ka AS Saarte Liinid. Neile antakse rekonstrueerimiseks paljud väiksemad sadamad, kus toimub nõndanimetatud ühistransport ehk
regulaarne praamiliiklus. Tallinnas teeb Bekkeri sadam 2009. a
ehitustöid 60 milj eest. Ehitavad Sillamäe ja Paldiski.
Kuidas on lood sadamaehituse inseneridega? TTÜs on ehitusteaduskond. Kuidas saavad tulevased insenerid teadmisi hüdroehitusest? Kas nad saavad vastava diplomi ning õigused projekteerida ja juhtida vastavat ehitust?
Eesti Sadamate Liit pöördus selles küsimuses mõni aasta tagasi TTÜ poole, vastus ei olnud eriti konkreetne.
Pöördusime ka Mereakadeemia poole, sest seal on hüdrograafia
erialal koolitus sadamarajatiste korrashoiust (väidetavalt ka projekteerimine ja ehitus), kuid nad ise ütlevad, et väga puudulikult
ja vaid sissejuhatavalt ning viitavad ebamääraselt TTÜle.
Kas Eestis koolitatakse sadamaehituse insenere?

Repliik
kompetentsed isikud ehitusteaduskonnast.
Jakob Kübarsepp
TTÜ õppeprorektor

v

Viktor Palmet
Tegevdirektor
Eesti Sadamate Liit

Tehnikaülikooli esindajad
vastavad
Lühike vastus on , et paar-kolm
aastat tagasi hakati koolitama.
Ehitusteaduskonnas on õppekava “Tööstus- ja tsiviilehitus”,
mille üks spetsialiseerumine on
“Sadamaehitus ja rannikutehnika“. Spetsialiseerumine ei pruu-

gi aga igal õppeaastal olla käivitatud õppurite väikese arvu tõttu (haridusökonoomilistel põhjustel). Arvan, et vastava valdkonna spetsialiste on võimalik
koolitada mitte ainult tasemeõppe, vaid ka täiend- ja ümberõppe vormis. Täpsemalt saavad
asjade seisu kommenteerida

Praegu valmistame ette veel
sellel kevadel algavat täiendkoolitust TTÜ Avatud Ülikoolis.
See koosneb kahest osast: esimene pool tuleb ilmselt kahepäevane: 16 tundi merega seotud kursust ja 60 tunnine sadamaehitusega seotud kursus.
Väikese rühmaga spetsialiseerumine on aga kallis ning siin
võiks Eesti Sadamate Liit toetada spetsialiseerumist. Näiteks
makstes igal aastal kinni ühe
kursuse jagu välisspetsialisti
loenguid. Samas saaksid nende
poolt osaleda kümmekond lisakuulajat. Kaks tudengit on meil
juba tasemeõppes lõpetanud,
lähema kolme aasta jooksul
peaks neid lisanduma paarkümmend. Ega neid nüüd ka sadade
kaupa vaja lähe.
Prof Tiit Koppel
Hüdro- ja aeromehaanika õppetooli
juhataja

Tallinna Tehnikaülikool liitus Eesti Üliõpilaskondade Liidu programmiga “Minu Kool”. Lepingu alusel
võtavad kõik TTÜ üliõpilased ning
õppejõud kasutusele puutevaba kiibiga varustatud rahvusvahelise ISIC
üliõpilaspileti ning ITIC õpetajakaardi. ISIC ja ITIC kaarte hakatakse kasutama TTÜ hoonete läbipääsusüsteemides sisenemisõiguse
tuvastamiseks ja raamatukogukaardina raamatukogus. Tulevikus on
võimalik kaarti ülikoolis kasutada ka
koopiateenuste eest tasumiseks ja
ülikooli sööklates.
EÜL on ISIC kaubamärgi ainuesindaja Eestis. ISIC üliõpilaspilet ja
ITIC õpetajakaart on üle maailma
üliõpilase ja õppejõu staatust tõendavad dokumendid, mida väljastatakse rohkem kui 100 riigis. Eestis on ISIC ja ITIC -kaartidel üle 700
soodustuse, näiteks saab nendega
soodustusi ühistranspordis, kultuuriasutustes, spordiklubides jm.

Tallinna Tehnikaülikooli ajaleht
Mente et Manu
Ilmub aastast 1949
19086 Tallinn, Ehitajate tee 5 (I-214)
Tel 620 3615, faks 620 3591
E-mail: ajaleht@ttu.ee
http://www.ttu.ee/ajaleht

Tegevtoimetaja Mart Ummelas
Pressiesindaja Krõõt Nõges
Infotoimetaja Kersti Vähi
Keeletoimetaja Meelika Õismaa
Makett ja küljendus Liivi Pettai
Fotod Eiko Lainjärv, TTÜ
Trükikoda SpinPress
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Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond
kuulutab välja 2009. aasta

KEVADISTE STIPENDIUMIDE KONKURSI
Eesmärgiks on aidata kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule Tallinna
Tehnikaülikoolis.
Välja antakse:

Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit stipendium
Skype Technologies stipendium

Rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid á 5 000
krooni, á 10 000 krooni, á 15 000 krooni
Altranet stipendium
Built Ehitus stipendium
Eesti Põlevkivi stipendium
Kiviõli Keemiatööstus stipendium
Nitrofert stipendium
Norwes Metall stipendium
Silbeti Plokk stipendium
Viru Keemia Grupp stipendium

Doktoriõppe stipendiumid á 50 000 krooni
Olev Liigi nimeline stipendium
Tiina Mõisa stipendium
Jaanus Otsa stipendium
Toomas Tiikma nimeline stipendium
(à 40 000 krooni)

Tutvuge tingimustega: http://www.ttu.ee/arengufond
Bakalaureuse- ja inseneriõppe stipendiumid
á 20 000 krooni
Alexela stipendium (keskkonnatehnika)
Alexela stipendium (logistika)
Eesti Mäeselts stipendium
Eesti Põlevkivi stipendium (à 15 000 krooni)
Ensto Ensek stipendium
Magistriõppe stipendiumid á 30 000 krooni
Alexela stipendium (keskkonnatehnika)
Alexela stipendium (logistika)
BLRT Grupp stipendium

*

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on
31. märts 2009.
*

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu tööpäevadel kella
10.00-16.00 IV õppehoone (TTÜ peamaja) ruumis 101.
Lisainformatsioon:
E-post: arengufond@ttu.ee
Telefon 620 3498

Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut kuulutab välja
KONKURSI
järgmiste teadustöötajate ametikohtade täitmiseks:

• vanemteadur kvaternaari biostratigraafia erialal 01.04.2009-31.12.2011;
• vanemteadur kvaternaari geokronoloogia erialal 01.04.2009-31.12.2011;
• vanemteadur paleolimnoloogia erialal 01.04.2009-31.03.2014;
• teadur petrofüüsika erialal 01.04.2009-31.12.2012;
• teadur hüdrogeokeemia erialal 01.04.2009-31.12.2012.

Konkursil osalemiseks esitada TTÜ Geoloogia Instituudi kantseleisse järgmised dokumendid:
- avaldus TTÜ Geoloogia Instituudi direktori nimele
- curriculum vitae
- kõrgharidust ja akadeemilist kraadi tõendava dokumendi originaal või notariaalselt tõestatud ärakiri
- olulisemate teaduspublikatsioonide nimekiri
- konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid
Dokumentide konkursile esitamise tähtaeg on 23. märts 2009.
Täpsem teave konkursi kohta:
TTÜ Geoloogia Instituudist aadressil:
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, õppehoone 4c, ruum 126,
telefon: 620 3023, e-post: inst@gi.ee, http://www.gi.ee.

