• V I I S K Ü SIM U ST M lN ISTR ILE•
Eesti NSV kõrg- ja keskeri
hariduse minister
V Ä IN O RAJANG U :
* Millisena
mäletate
oma
õpinguaastail!, tollast insti
tuuti, tollaseid tudengeid?
Minu
õpinguaastad
TPI-s
automaatika ja telemehaanika
erialal olid 1965. a. septembrist
1970. a. kevadeni. Meil oli kaks
paralleelrühma ja mul tuli täita
ühe rühma vanema ülesandeid.
Meie rühm oli üldjoontes töö
kas, lõpetas 18 ja neist seitse
kiitusega (seitsmest ka üks neiu
— Sirje Vaiman (nüüd Tam
me). Kõrvuti tugevate, oma
erialast tõsiselt
huvitatutega
alustas neidki, kes käisid kõrg
koolis rohkem
diplomi kui
teadmiste pärast.
Enamusel
neist jäi see diplom saamata.
Õppetöö sisu oli tugeva teoree
tilise kallakuga, orienteerituna
teadusele. Vajas ju vastloodud
Küberneetika Instituut täien
dust. Mitmed meie grupist töö
tasid seal õppetöö koivalt ja
peale lõpetamist kuni tänase
päevani.
Kuna olin enne õppimaasu
mist töötanud tehases «Punane
R E T » ja ka õppimise ajal töö
tasin
teeninduskombinaadis
«T ö ö » elektrikuna, siis mulle
niisugune sügavalt teoreetilise
suunitlusega õppetöö eriti ei
meeldinud. L iiga vähe oli prak
tikas otse kasutatavaid aineid.
Esimese nüsuguse ainena tuleb
meelde
elektroonika,
mille
maht meie arust oli liiga väi
ke. Tõstsime korra ka kateed
ri ees üles küsimuse praktiliste
ainete osakaalu suurendamisest,
kuid soovitati m eil endil sel
geks teha, kes soovib rohkem
praktika-, kes teooriakallakuga eriala. Selle valikuga me
tookord ühele poole ei saanud
ja nii need õppimise asjad oma
loomulikku rada läksid.
Ta
gant järgi arvan, et ei kahetse
te, sest meie rühmast on mit
med jõudnud teaduslike kraa
dideni. (Imre Melnikov, Mehis
Pilv, Rein Kipper, Väino Rajangu).
Mis puudutab tollast instituu
ti, siis on isegi raske midagi
konkreetset sellest
perioodist
•esile tõsta, olen ju instituudiga
seotud elnud kõik järgnevad
aastad ja evolutsiooniline areng
on toimunud pidevalt. Väga
kõrgelt hindan kateedri, poolt
korraldatavat iga-aastast automaatikapäeva oma traditsioo
nidega. Saavad ju seal kokku
tänased üliõpilased ja töötavad
spetsialistid.
Kutsesuunitluse
huvides kutsuks
kohale ka
tulevased automaatika kateedri
üliõpilased, instituudi ruumid
peaks seda võimaldama.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ МИНИСТРУ
ОТВЕЧАЕТ МИНИСТР ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭССР В. РАЯНГУ
— Какими Вам вспомина
ются учебные годы в институ
те и студенты тех лет?

*

Mida kasulikku andsid Teile
õpinguaastad TPI-s?
Tulin TPI-sse õppima tehnikelektriku .diplomiga ja eesmär
giks oli saada lisaks tugevvoölu
eriala teadmistele ka põhj alik
ettekujutus peenemast elektrist,
õppides kolmandal
kursusel
hakkas aga huvitama ka veel
majandus. Võtsin isegi kaugõppeteaduskonnaut välja töös
tuse planeerimise eriala õppe
plaani, et hiljem saada veel
teine kõrgharidus majanduseri
alal. Asjaolud kujunesid ta
nu dotsent Juhani Väljatagale
aga nii, et läksin tööle majandusteaduskonda ja hiljem hoo
pis majanduse alal aspiran
tuuri.
Vaatamata nendele muutus
tele minu elus hindan õpinguaaetaid T PI-s väga kasulikeks.
Tõstan esile märksõnad «töö
kirjandusega», «.loogiline m õtle
mine»,
«perspektiivi tunnetus»,
«täpne küsimuse püstitus» ja
«konkreetne vastus».
* Keda õppejõududest meenu
tate tänutundega ja miks?
Kateedri õppejõududest on
eredamalt meelde jäänud dot
sendid Heino Ross ja Ilanno

Sillamaa kui head oma ala
asjatundjad ja teistega arves
tavad, laia silmaringiga inime
sed.
* Millised ülesanded Teie mee
lest vajaksid T P I-s esmajär
jekorras lahendamist,
et
ühte sammu käia kõrghari
duse uuimisprotsessiga?
õppe- ja kasvatustöö kvali
teedi tõstmine. See on väga lai
küsimuste ring, aga TPI-1 on
ka kõrge
kvalifikatsiooniga
juhtkond ning
õppejõudude
kaader, kes oskavad õiged rõ
huasetused paika panna, läh
tudes reaalsetest võimalustest,
* Teie õnnitlussoovid 50. saa
nud T P I-le?
Kõikidele õppejõududele, ko
gu töötajaskonnale ja üliõpi
lasperele palju jõudu, initsia
tiiv i ja edu ning vastutustun
net kõrghariduse uutmise põhi
suundade elluviimisel, et T P I
oma konkreetsete tegudega vää
riks kuulumist N S V Liidu juh
tivate kõrgkoolide nimistusse.
Soovin veel, et T P I 50. aasta
päeva arvukad üritused korda
läheksid ja kõigil oleksid meel
divad emotsioonid sellest tehnikahariduse tähtsündmusest.

. — Я учился в ТПИ по спе
циальности «Автоматика и те
лемеханика» с 1965 по 1970 год.
Нас было две группы, я был
старостой одной из них. Наша
группа была довольно трудо
любивой и успевающей: из
восемнадцати
закончивших
институт
семеро
получили
дипломы с отличием. Но на
ряду с сильными и заинтере
сованными в учебе студента
ми, были и такие,
которым
институт нужен был больше
для диплома о высшем обра
зовании.
чем для
знаний.
Большинство таких й не окон
чили институт.
Учебная работа тех лет име
ла сильный теоретический ук
лон, ориентированный на на
уку. Созданный в те годы ин
ститут кибернетики нуждался
в кадрах, и многие студенты
нашей группы работали там в
период учебы, а многие, придя
туда после окончания, работа
ют и по сей день.
Поскольку до своего поступ
ления в институт я работал на
заводе «Пунаие РЭ Т», а во
время учебы работал электри
ком в комбинате бытового об
служивания, то меня смущал
такой сильный «крен» в сто
рону теории, - слишком мало
было предметов, применимых
на практике. Мы даже стави
ли вопрос перед кафедрой об
увеличении доли практических
предметов.
Что касается тогдашнего ин
ститута, то, пожалуй, нелегко
что-то выделить особое, ха
рактерное для того периода,
потому что я был связан с ин
ститутом все последующие го
ды и все изменения проходили
на моих глазах. Очень высоко
ценю ежегодно
проводимые
кафедрой Дни автоматики с
их традициями. Вець там про
исходит встреча сегодняшних
студентов с
выпускниками,
осуществляется
преемствен
ность. В интересах профориен
тации можно
было бы при
глашать на эти Дни и буду
щих студентов факультета.
— Какую пользу принесли
Вам годы учебы в ТЛИ?
— Я пришел в институт с
дипломом техника-электрика.
На третьем курсе меня, поми
мо основной
специальности,
заинтересовала экономика. Я

даже взял на заочном факуль
тете учебный план по специ
альности «Планирование» про
мышленности» для того, чтобы
потом получить второе выс
шее образование — по эконо
мике. А далее, благодаря до
центу Юхану Вяльятага я по
шел работать на экономиче
ский факультет, потом посту
пил в аспирантуру по эконо
мической специальности. Не
смотря на такой оборот, счи
таю годы учебы в ТП И оченьполезными. Пользу можно вы
разить
такими терминамисловосочетаниями: «работа с
литературой»,
«логическое
мышление», «чувство перспек
тивы»,
«точная постановка
вопроса», «конкретный ответ».
— Кого из преподавателей
Вы вспоминаете с благодар
ностью и почему?
— На кафедре автоматики
особенно запомнились доценты
Хейно Росс и Ханно Сидламаа — хорошие знатоки своей
специальности, люди с широ
ким кругозором, уважающие
мнение других.
—■ Какие, по Вашему мне
нию, задачи требуют в ТЛШ
первоочередного
решения в
плане
перестройки высшей
школы?
—
Повышение
качества
учебной и воспитательной ра
боты. Это очень широкий крут
вопросов, однако в ТПИ есть
высококвалифицированное ру
ководство,
квалифицирован
ные преподаватели, которые
могут правильно и рациональ
но распределить силы с учетом
реальных; возможностей, ре
ального решения задач.
— Ваши пожелания
туту в дни юбилея?

инсти-

— Всем • преподавателям,
служащим и студентам желаю
много' сил, инициативности и
успехов, а также ответственно
сти при воплощении в жизнь
основных направлений обнов
ления высшей школы, чтобы
по итогам своей конкретной
работы ТПИ был бы достоин
упоминания в числе ведущих
вузов СССР. Ж елаю также,
чтобы многочисленнее меро
приятия, посвященные
юби
лею, щрошли успешно и у всех
5ыли бы только приятные
эмоции, связанные
с
этим
важным событием.

• VIIS KÜSIMUST PEADIREKTORILE•
TK «T ALLEK S»
PEADIREKTOR

P A U L TREIER:
Suur tänu kutse eest osale
da TPI 50. aastapäeva «Tallin
na Polütehnik» väljaandes!

AASTAPÄEVAKROONIKA
ф 8. oktoobril avati Pirital
Eesti
NSV
Rahvamajanduse
Saavutuste Näituse III pavil
jonis näitus «Tallinna FolütehпШпе Instituut ■
— 50». A va
misel viibisid Eesti N S V M inisrite Nõukogu esimehe ase
täitja Indrek Toome ja Ees
ti N S V kõrg- ja keskeriharidu
se minister Väino Rajangu.
Näitus jääb avatuks 26. oktoob
rini.
+ 9. oktoobril oli KohtlaJärvel Oktoobri palees TPI
50. aastapäeva tähistamise ak
tus. TF I-d o)l]ld sünnipäeval
õnnitlema tulnud linna partei
komitee, täitevkomitee, komsomolikomitee ja ettevõtete esin
dajad.
ф
д.—и , oktoobrini kestis
üleliiduline teadusllk-praktiline seminar «Kõrgkooli komso
moli roll
võitluses
NLKP
37. kongressi otsuste elluvii
mise, teaduslik-tehnilise prog
ressi kiirendamise eest». Semi
nari
avas instituudi rektor
akadeemik Beris Tamm. Ple
naaristungil 9. oktoobril esi
nesid veel E LK N U K K sekre
tär Toivo Sikk, Eesti N S V kõrgja keskerihariduse
minister
Väino Rajangu, Küberneetika
Instituudi sektorijuhataja pro
fessor Enn Tõugu ja ELKNÜ
TPI Komitee sekretär Eduard
Saul. Järgnes töö sektsioonides,
kus ühtekokku kuulati ära 42
ettekannet.
Osavõtjaid
oli
Moskvast, Leningradist, Riiast,
Vilniusest, Kiievist, Kaunasest,
Sevastoopolist, Minskist.
♦ 10. oktoobril avati TPI
tööstusökonoomika kateedri fi
liaal Laus teksti iii Teadusliku
Tootmiskoondise «Mistra» juu
res. Avamisel viibisid Eesti NSV
Ministrite
Nõukogu esimehe
asetäitja Pjotr Melnik ja Ees
ti NSV kergetööstuse minister
Jüri Kraft.
ф 13. oktoobril avati pidu
likult instituudi uus õppekorpus, V I korpus.
Arhitekt Milvi Vainik, pro
jekti peainsener Ants K arja
maa, sisekujundaja Tiina Pärk.
Ehitas Tallinna
Ehitustrušti
1. Ehitusvalitsus.
Pidulikul avamisel viibisid
EK P K K sekretär R. Ristlaan,
EKP KK
osakonnajuhataja
A. Aben, Eesti N S V Ministrite
Nõukogu
esimehe
asetäitja
P. Palu, EKP Tallinna Linna
komitee I sekretär M, Pedak,
Eesti NSV ministrid L. Schmidt,
V. Rajangu ja J. Lott, Tallin
na Linna R SN Täitevkomitee
esimees H. Lumi.
Avasõnad rektor akadeemik
B. Tammelt, Ta ütles, et ollak
se väga tähtsa sündmuse tun
nistajaiks, et V I korpus on
suurim
kapitaal-ehitusobjekt,
mis ehitatud seoses 50. aasta
päevaga. Eesti N S V Ministrite
Nõukogu
esimehe
asetäitja
P. Palu rõhutas, et küllap uus
õppekorpus aitab insenere ette
valmistada senisest veelgi pa
remini. EV-1 juhataja R. Tallermo andis rektorile üle süm
boolse võtme. Lindi lõikasid
läbi R. Ristlaan ja P. Palu. See
järel tutvuti õppekorpusega.
Kaasaegse ja tehnika viimase
sõna järgi varustatud õppekor
pusega saab TPI juurde 1300
auditoorset kohta. Rektori sõ
nade järgi võimaldab see olu
liselt leevendada
instituudi
ruumikitsikust.

Kas see võimalus on juhus,
tutvus, vana kooli trenni ja
hilisema mõju tulemus või
ürgse looduse hetke puhang
ehk hoopiski eksitus? Jäägu
pidupäeval vastus võlgu —
olgu kasvõi eksitus — ikkagi
meeldiv.
Arvestades eelöeldut
olgu
allakirjutanu, TPI kasvandiku
seisukohad lühemad, kuid ava
meelsed. Ja nii:
8. oktoobril avati Tallinnas
ENSV Rahvamajanduse Saavu
tuste Näituse paviljonis juube
linäitus «ТР1-50», mis annab
ülevaate
TPI
saavutustest
õppe-, kasvatus- ja teadustöös.
Näitusel on esindatud kõik TPI
teaduskonnad.

1. Millisena
mäletate
oma
õpinguaasta-id, tollaseid tu
dengeid, tollast instituuti?

miste tempel. See, et kusa
gil kitsas oli — pole oluHne.

õpinguaastad 1953—1958;
— rahvamajanduses
stabiilne
tõusujoon;
— võimaluste ja vajaduste suh
teline tasakaalustatus;
— tudengielus asjalik töö ja
õppimise meeleolu.

2. Mida kasulikku andsid Tei
le õpinguaastad TPI-s?

Tudengid:
— nagu alati, kuid meie vane
matel oli ilmselt muresid ja
ohtusid vähem; õppetöö oli
töö, pidupäevad olid hoogsa
mad, võib-olla ka avalamad.
Instituut:
— suur ja võimas, meie tead

Kõike seda, mis o>n minu töös
head ühiskonnale. Kõik mi
nu pahed on instituudivälised.
Elatusvahendid oleks ilm
selt tekkinud ka ilma TP I
ta, kuid rahuldus tööst —
vist mitte.
3. Keda õppejõududest meenu
tate tänutundega ja miks?
Suurim lugupidamine kõigi
le tiitliga ja tiitlita nais- ja
meesõppejõududele,
s. h.

Arnold Humal.
4. Millised
ülesanded
Teie
meelest vajaksid TPI-s es
majärjekorras lahendamist,
et ühte sammu käia kõrg
hariduse uutmisprotsessiga?
Tagada sisseastumisel kon
kurss 1,5—2, ministril la
hendada kõik TPI rektori
palved.
5........
Palju õnne tänasele juubila
rile! Austus ja lugupidami
ne neile, kes olid hälli juu
res. TPI järgnevate juube
lite teerajajatele peremeheja vastutustunnet
homse
ees!

JUU В ELI NÄITUS «ТР1-50» T A L L I N N A S
E NS V R AH VA MA JAND US E S AA VUT US TE
N Ä ITU SE P AVIL J ONI S P I R I T A L

NLK P X X VII kongress sea
dis konkreetsed ülesanded kõrg.kooli ette, kus tulevaste inse
neride ettevalmistamine peab
kiiresti reageerima kultuuri,
teaduse ja tootmise järjest kas
vavatele nõuetele, kindlustama
kõrgharidusega insenertehnilise
personali kõrge professionaalse
ettevalmistuse, ideelis-poliitilise
küpsuse ja vajalikud juhtimis
töö kogemused.
TPI juubelinäituse kujunda
misel on silmas peetud NLK P
Keskkomitee projekti
«Kõrgja keskerihariduse ümberkor
raldamise põhisuunad
meie
maal».
TPI on suurimaks õppe-meioodiüseks ja teadusliku töö
tsentriks Eesti NSV tehnika
teaduste valdkonnas. Instituu
dis töötab 653 õppejõudu, nen
dest 43 professorit ja teaduste
doktorit ning 401 dotsenti ja
teaduste kandidaati. Instituudi
seinte vahel õpib enam kui
9500 üliõpilast 32 erialal
ja
150 aspiranti. Igal aastal antak
se TPI
õppejõudude
poolt
välja üle 120 õpiku ja õppe
metoodilise materjali. TPI pe
dagoogide kaader tõstab pide
valt
oma
kvalifikatsiooni.
1976./77. õppeaastast töötavad
TPI juures kõrgkooli pedagoo
gika kursused.
1985/86. õppeaastal loodi TPI
juurde kvalifikatsiooni tõstmi
se teaduskond informaatika ja
arvutustehnika alal, mille kuu
lajaskonna moodustavad kõr
vuti tööstuse spetsialistidega
ka meie keskkoolide vastavad
õpetajad.
TPI üliõpilaste käsutuses on
suur arvutuskeskus hästi va
rustatud õppe- ja teadustöö
ruumidega.
Erilist kohta tulevase spet
sialisti maaümavaate kujunda
misel
omavad ühiskonnatea
duste kateedrid. Nende 61 õppe
jõust omavad 7 doktori ja 46
kandidaadi teaduslikku kraadi.
Ainuüksi
1984/85. õppeaastal
teostati ühiskonnateaduste alal
TPI üliõpilaste poolt üle 1230
referatiivse ja 151 teadustöö.
Suure populaarsuse on cman-

Fotol; B. Tamm tutvustab väljapanekut.
danud filosoofia kateedri juu
res
töötav
üliõpilasklubi
«Atheos».
TPI üliõpilaste kõikide ette
võtmiste eesotsas on komsomoliorganisatsioon oma 293 kom
somoli grupiga. Kogu komsomo
litöö on allutatud üliõpilaste
kommunistliku kasvatuse per
spektiivplaanile kogu õppepe
rioodiks.
Viimase 23 aasta
jooksul on enam kui 8000 tule
vast inseneri lõpetanud ka
ühiskondlike erialade teadus
konna.
Meie üliõpilaste
tööalasest
karastusest annab tunnistust
see, et ainuüksi 1985. aasta töösuvel evitati kapitaalmahutusi
enam kui 2 miljoni rubla eest.
T PI üliõpilastele on loodud
võimalused osaleda 30 spordi
sektsiooni töös. On välja ehi
tatud 'spordi- ja puhkebaasid
Kloogal ja Aegviidus.
Suurt
tähelepanu pühendatakse kul
tuur-massilisele tööle. 43 kuns
tilise isetegevuse ja
huviala

Pildistanud MEIDA JALAST

klubist omavad 3 kollektiivi
(nais- ja meeskoor ning rahva
tantsuansambel «Kuljus») tee
nelise nimetust.
Erilist osa etendab TPI tea
duslik-tehnilise progressi kii
rendamisel meie vabariigis. Tea
duslikus uurimistöös osaleb üle
2300 õppejõu, teadustöötaja, as
pirandi ja üliõpilase. X I viis
aastakul juurutati NSVL rahvamajandusse .230 uurimistöö
tulemused majandusliku koguefektiga 53,7 miljonit rubla, mis
ületab enam kui kolmekordselt
vastavateks uuringuteks tehtud
kulutused. X I viisaastakul saa
di- 174 autoritunnistust. Uurin
gute tulemused on patenteeri
tud enam kui 20 välisriigis, on
müüdud välisfirmadele 4 lit
sentsi. TPI töötajate poolt an
takse välja igal aastal üle 15
monograafia, ligi 120 õpikut ja
õppemetoodilist materjali, pub
litseeritakse üle 850 teadusliku
artikli. Järjest paraneb - ka
instituudi
materiaal-tehniline

K O H T L A -JÄ R V E L

baas. 1985. a. anti käiku insti
tuudi uus arvutuskeskus, äsja
võeti vastu uus õppekorpus,
üliõpilastele avab uksed uus
ühiselamu. Käiku läks uurimis
labori hoonete esimene järk.
Х П viisaastakul planeeritak
se TPI poolt ette valmistada
meie rahvamajandusele
üle
5000 noore spetsialisti, valmis
tatakse ette, üle 20 teaduste
doktori ja üle 100 värske tea
duste kandidaadi. Meie rahva
majanduses planeeritakse juu
rutamiseks ligi 250 teadustöö
tulemused majandusliku koguefektiga üle 60 miljoni rubla.
Kõik see annab tunnistust T P I
järjest kasvavast
osakaalust
meie kodumaa järjest kiirene
val arengul.
Kõigest
sellest
räägivad
ENSV Rahvamajanduse Saavu
tuste Näituse paviljoni välja
pandud TPI saavutusi tutvus
tavad stendid ja notuureksponaadid.
.prof. JÜRI K A N N

8 октября в третьем павиль
оне ВДНХ Эстонской ССР от
крылась выставка «ТПИ-50».
Выставка дает обзор достиже
ний Таллинского политехни
ческого
института в учебновоспитательной и научной раг
боте. На выставке- представле
н ы все факультеты ТПИ.
X X V II съезд КПСС поставил
перед высшей школой кон
кретные задачи:
подготовка
специалистов должна соответ
ствовать растущим потребнос
тям науки, культуры и про
изводства, обеспечивать инже
нерно-технический персонал с
высшим образованием высо
кой профессиональной подгог
тонкой,
идейно-политической
готовностью и необходимым
потенциалом для руководящей
работы. В оформлении юби
лейной выставки ТП И нашли
отражение основные направ

Reedel, 10. oktoobril avati
Laustekstiili Teaduslik Toot
miskoondises «M istra»
meie
instituudi majandusteaduskon
na tööstusökonoomika kateedri
filiaal.
Põhiosa
uue
õppekeskuse
170 m2-st võtavad eada alla
kaasaegse dia-, video- ja filmitehnikaga varustatud loenguruum ning mikroarvutitega
sisustatud õppelafeor. Neis ruu
mides hakkavad õppima töö
korraldamise ja normimise (T K )
eriala
üliõpilased. Suur
osa
õppetööst viiakse läbi «M istra»
tootmistegevuse näitel ja baa
sil. Selline vahetu koostöö ette
võttega peaks oluliselt paran
dama tulevaste tootmisjuhtide
ettevalmistust. Briti põhjusel,
et enamus T K eriala lõpetajaid

UNIC-1936
K irju ta ti aasta 1936.
K irju ta ti alla seadus Tallin
na Tehnikainstituudi asutamise
■kohta, millest seejärel kasvas
■välja Tallinna Tehnikaülikool
ja Tallinna Polütehniline Instiduut.
Kuidas siis .elati, oldij ja m il
lised tehnikasaavutused
olid
taustaks, millest edasi mindi ja
■eesti tehnikateadust tänassse
päeva arendati?
Mööda munakivisillutist süü
sid autod, mida nüüd vanaAutode klassifikatsiooni järgi
klassikalisteks
nimetatakse.
Võrreldes 20-ndate aastate kandilisevõitu
autodega muutus
nende väliskuju sujuvamaks.
Uudis oli täismetallist kandev kere, ehitatud esimesena 1934.
aastal firm a Citroön poolt.
B M W projekteeris kallist ja
kaunist sport-kupee-kabrioleed
BMW-327.
D K W püüdis odavat masinat
luua, m illel kahesilindriline ka
hetaktiline m ootor ja puitkarkassil - osalt immutatud papist
kere. Firmad Citroen, D K W ja
A d ler ehitasid ka esisillaveoga
autosid. Seega esisillaveol on
praeguseks ajaring peal. A rva 
tavasti liikus Tallinnas siis veel
ka maailma esimene konveierilt
tulnud automudel Ford~T. Jõu
ülekandeks oli sellel planetaarkäigukast
hõõrdesiduritega,

ления корейкой
перестройки
высшей школы в нашей стра
не. ТП И является крупней
шим учебно-методическим и
научным центром Эстонской
ССР в области технических
наук. В институте
работает
653 преподавателя, из них 43
профессора и доктора наук,
401 кандидат наук. В стенах
института
обучаются
более
9500 студентов по 32 специаль
ностям, 150 аспирантов. Еже
годно преподавателям ТП И из
дается более 120 учебников и
учебно-методических материа
лов. С 1976/77 учебного
года
при ТПИ работают курсы ву
зовской педагогики, в 1985/86
учебном году в ТП И открылся
факультет
повышения ква
лификации по специальности
«Информатика и вычислитель
ная техника»,
слушателями
которого являются преподава
тели средних школ и специа
листы промышленных
пред
приятий. В распоряжении кол
лектива ТП И большой вычис-

suunatakse tööle meie vabarii
gi kergetööstusettevõtetesse. Ka
mehaanika-, automaatika- ja
energeetikateaduskonna üliõpi
lased saavad võimaluse uues
õppekeskuses teha kursuse- ja
diplomiprojekte ettevõtete töö
korraldamisest.
Pidulikul avamisel lõikasid
sümboolse lindi läbi Eesti NSV
Ministrite Nõukogu
esimehe
asetäitja Pjotr Melnik ja T P I
rektor akadeemik Boris Tamm.
Toimus pidulik koosolek, mille
algul demonstreeriti uue audi
tooriumi audiovisuaalset tehni
kat; näidati dia-, videoja
filmiprogramme
«M istrast»
nimg TPI-st.
Järgnevalt mõningaid
teid sõnavõttudest.

mõt

kaks käiku edasi, üks tagasi,
pidurid ainult tagaratastel. Iga
mees selle juhtimisega praegu
enam toime ei tuleks. N S V L
autotööstuses olid
uudiseks
sõiduauto M - l
ja sõjapäevil
tegusid teinud G A Z -A A
ja
G A Z -A A A .
Kes sõitsid autoga? M uidugi
m itte kõik. Taksod sel ajal
ootasid klinte peatustes, m itte
vastupidi.
Autodega
sõitvad
daamid kandsid päeval ran
geid rõivaid, õlad laiendatud,
kõrged ja kandilised. Moekad
olid kitsad puusad ja õhtutualetil hõberebased. Rõivaid loodi
naisele, kes palju liikus, tant
sis, sportis. Värvigamma' —
kompvekiroosa, helesinine, rõ 
hutatud must-valge kontrast ja
põhitriip meenutab
kaasaega.
Filmides olid
ülipopulaarsed
Greta Garbo ja Marlene D ietrich. Salongides tantsiti moetantse Lambeth-W alk, . käed%)õlved-pumps, Carioca. Tšarleston
oli
koha
loovutanud
fokstrotile. Põhilised olid swingirütmid, maarahvale — valss.
Väbrikuvür avate taga
aga
seisid, käed taskus, töötud. In 
seneri ees võeti juba eemal
müts maha. Masinaehitusinsener oli enamasti konstruktor,
kes toote joonised tegi ja tule
muse eest vastutas. Oskustöö
lised tegid m eistri juhtim isel
kõik valmis, tehnoloogi polnud
veel tarvis. Näiteks Franz K r u lli Masinavabrikus töötas 40

лителькьхй центр с помеще
ниями для учебной и научной
работы.
Особую роль в формирова
нии
будущих специалистов
играют кафедры обществен
ных наук. И з 61 преподава
теля кафедр 7 имеют степе
ни докторов наук, 46 — степе
ни кандидатов наук. Только в.
1984/85 учебном году студента
ми ТПИ подготовлено свыше
1200 реферативных и 150 на
учных работ по общественным
дисциплинам.
Большую по
пулярность приобрел работаю
щий при кафедре философии
клуб «Атеос».
Во главе
всех начинаний
студенческого коллектива ТП И
стоит комсомольская органи
зация,
насчитывающая
293
комсомольских группы. Ком
сомольская работа тесно и не
посредственно связана с перс
пективным планом коммуни
стического воспитания студен
тов. За последние 23 года бо
лее чем 8000 будущих инжене

Eesti N S V Ministrite Nõu
kogu esimehe asetäitja
Pjotr Melnik:
«T P I tööstusökonoomika ka
teedri filiaali avamine '«Mist
ras» on ilmekas näide teaduse
ja tootmise koostööst
ning
komplekssest lähenemisest ker
getööstuse arendamisele.»
Eesti N S V kergetööstuse
minister Jüri K raft:
«A lgu l oli mõte T P I tööstus
ökonoomika
kateedri filiaali
loomisest kergetööstusettevõttes
vastuvõtmatu. Olime
seisuko
hal, et las kõrg- ja keskeriha
riduse ministeerium ise tege
leb oma probleemidega, milleks
meid veel vaja. Ajapikku aga
harjusime selle mõttega ning

konstruktorit ja 800 töölist. Too
dang oli mitmekesine — adra
terast auruvedurini. M uidugi,
varustajaid oli vabrikus kaks ■
—
üks omamaa materjalide, teine
piiritaguste osade ja m aterjali
de tarvis.
K olm väikekäitist olid ühine
nud 1935. a. Raadio-Elektrotehnikatehaseks «R e t».
Eesti
arhitektuuris
hakkas
juurdum a konstruktivism i ja
funktsionalismi põhimõtted. A r 
hitektid A . Soansy. E. Kuusik,
E. Lohk kujundasid Võidu väl
jaku majad, H. Johanson kasu
tas oskuslikult kohalikku paasi
(Gogoli t. pritsim aja). Silm a
paistvaks saavutuseks raudbe
toonkonstruktsioonide vallas oli
3f. a. valm inud praegune « D ü
namo»■ staadioni tribüün (inse
ner А . E. Komendant,
arh.
E. Lohk).
K olm teist m eetrit
konsoolkatust oli
tolleaegne
maailmarekord.
Seega tehnika ja elu on eda
si läinud, üht teist aga ka uuel
tasemel kordumas.
Täna, 17. oktoobril kell 14.00
on T P I 50. aastapäeva ürituste
kavas meelelahutuslik etteaste,
kus püütakse teha tagasivaade
50 aastat vanale moejoonele,
arhitektuuri- ja
tantsustiilile
ning - tehnikale. T P I peahoone
ees on asjakohane vanaauiode
näitus, kus ka ülalnimetatud
uunikume näha võib.
LE N N A R T SASI
ТЫТ TIIDEM ANN

ров закончили также факуль
тет общественных профессий.
® трудовой
закалке наших
студентов свидетельствует ра
бота
строительных отрядов;
только летом 1985 года сту
дентами ТПИ освоено в нашей
республике капиталовложений
более чем на 2 миллиона руб
лей.
Особую роль играет ТПИ в
ускорении
научно-техниче
ского прогресса нашей рес
публики. В научно-исследо
вательских работах участвует
более 2300 преподавателей, на
учных работников, студентов.
В
одиннадцатой
пятилетке
внедрены в народное хозяйст
во результаты 230 исследова
тельских работ с общим эко
номическим
эффектом
53,7
миллионов рублей. Результа
ты исследований запатентова
ны более чем в двадцати стра
нах, зарубежным фирмам про
дано 4 лицензии. Работниками
ТПИ издается ежегодно свыше

nüüd arvame, et tegime õige
sammu tuleviku suunas.»
«M eie vabariigi kergetööstus
ei saa enam piirduda vennas
vabariikide kõrgkoolides ette
valmistatud
tootmis juhtidega.
Järelkasvu eest peame hoolit
sema ise.»
Tallinna Polütehnilise Insti
tuudi rektor akadeemik
Boris Tamm:
«Lähemal
ajal
võetakse
NSV Liidus vastu dokument
kõrgkooli ümberkorraldamisest,
mille üheks peamiseks stratee
giliseks põhimõtteks о » kõrg
kooli järsk lähenemine tootmi
sele. T P I
tööstusökonoomika
kateedri filiaal «Mistras»
on
selle põhimõtte esimesi mate
riaalseid lahendusi.»
«On tore, et esimene T P I ka

ХРОНИКА
ЮБИЛЕЯ
* 9 октября в Кохтла-Ярве во
дворце культуры
«Октябрь»
состоялось торжественное соб
рание. посвященное 50-летию
ТПИ. Поздравить институт с
юбилеем собрались представи
тели городского комитета пар
тии, исполкома €НД, горкома
комсомола
и представители
организаций города.
* 9—11 октября проходил все
союзный научно-практический
семинар
«Роль
вузовского
комсомола в борьбе за вопло
щение
в жизнь
решений
X X V II съезда КПСС, за уско
рение
научно-технического
прогресса». Семинар открыл
ректор
института академик
А Н ЭССР Б. Тамм. 9 октября
на пленарном заседании вы
ступили секретарь ЦК ЛКСМЭ
Т. Сикк, Министр высшего и
среднего специального образо
вания ЭССР В. Ранту, заве
дующий сектором института
кибернетики профессор Э. Тыугу и секретарь комитета ком
сомола ТПИ Э. Саул. Работа
семинара
проходила в двух
секциях, где было заслушано
42 доклада. В числе участни

15 монографий, публикуется
более 850 научных статей. По
следовательно улучшается ма
териально-техническая
база
института. В 1985 году открыт
новый вычислительный центр,
построен новый учебный кор
пус, перед студентами откры
вает двери новое общежитие.
Сдана первая очередь корпуоа
исследовательских
лаборато
рий. В 12-й пятилетке плани
руется подготовить для народ
ного хозяйства более 500G мо
лодых специалистов. Подготав
ливается к защите около 20
докторских диссертаций,
бо
лее ста кандидатских. Плани
руются к внедрению резуль
таты примерно 50 исследова
тельских работ с общим эко
номическим эффектом свыше
60 миллионов рублей.
Обо всем этом и о многом
другом рассказывают стенды
и экспонаты выставки.

teedri filiaal tööstusettevõttes
(seni olid vaid baaskateedrid)
avati just meie «humanitaarsema» poole, majandusteadus
konna algatusel.»
TP I
majandusteaduskonna
tööstusökonoomika kateedri
juhataja dotsent
Jevgeni
Feminch:
«Kõigi tootmisettevõtete ees
seisab uute siseressursside leid
mise ülesanne. Järelikult tuleb
ka tulevasi spetsialiste paremi
ni ja tootmisele lähemal ette
valmistada.»
Koosoleku lõpetas «M istra»
direktor H. Sillaots. Ta avaldas
lootust, et T K eriala lõpetab
kindlasti palju häid spetsialis
te ning miks mitte ka tulevasi
direktoreid.
KULDAR TAVETER, TI-71

ков были студенты Москвы,
Ленинграда, Риги, Вильнюса,
Киева, Каунаса, Севастополя
и Минска.
* 10 октября открылся филиал
кафедры экономики промыш
ленности ТПИ при наушюпроизводственном объединений
«Мистра». На открытии при
сутствовали заместитель пред
седателя Президиума Верхов
ного Совета ЭССР П. Мельник
и Министр легкой промышлен
ности ЭССР Ю. Крафт.
* 13 октября состоялось тор
жественное открытие нового
корпуса института. Н а откры
тии присутствовали секретарь
ЦК КН Эстонии Р. Рнстлаан,
заведующая отделом науки и
учебных заведений ЦК КПЭ
А.' Абеи, заместитель предсе
дателя
Совета
Министров
ЭССР П. Палу, первый секре
тарь
Таллинского
горкома
КПЭ М. Педак,
министры
ЭССР Л. Шмидт, В. Раянгу,
И. Лотт, председатель Таллин
ского исполкома с н д X. Луми.
Открывай новый
корпус,
ректор Б. Тамм
подчеркнул
важность этого события. Шес
той корпус —- крупнейший
строительный объект, завер
шенный к юбилею института.
От имени коллектива ТПИ
ректор выразил благодарность
архитектору М. Вайник, глав
ному инженеру проекта А.
Карьямаа, дизайнеру Т. Пярк,
строителям здания.
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Võitluses
loodusega,
oma
ümbrusega,, on inimene varus
tatud. väge õilsa ja väga m õ, juva relvaga — l o o v & m õ i s t u s e g a . Selle abil on tal õn
nestunud lihaste jõule väga tu 
gevat lisa anda tehniliste va
hendite, relvade ning viimasel
ajal väga viim istletud masinate
näol. Ükski riik ei saa püsida
tänapäeval, kelle kultuuriline
tase on madal, kes ignoreerib
praegusel momendil nii kõrgele
tasemele tõusnud tehnilisi saa
vutusi. Seda tajus Tallinnas
ka grupp mehi. kes kavatsevad
luua Tallinna kõrgema tehnili
se õppeasutise. E t see oli raske
teostada otseselt, asuti etteval
mistustööde juurde; selleks et
tevalmistavaks asutiseks tule
vasele iseseisvale kõrgemale Õp
peasutisele
olid
1918. aastal
Tallinnas avatud
kõrgemad
tehnilised kursused.

nilisele õppeasutisele, asutades
T A L L IN N A T E H N IK U M I, mis
on rea insenere ellu saatnud,
kes on tunnustust leidnud nen
de asutiste poolt, kus nad tee
nivad. Surutise aastad sundisid
õppeasutise ■. tegevust koomale
tõmbama., Jõudsime majandus-.
Uku surutise tagajärjel vaimse
surutiseni, milles tagajärjel tek
kis ka meie kõrgema tehnilise
hariduse kriis. Selle tulemuseks
oli, et Tallinna vana Tehnikum
määrati likvideerimisele. Et aga
noori
keskkoolilõpetajaid, kes
ei tundnud huvi
humanitaarja loodusteaduste vastu, ei saa
dud millegagi rahuldada, siis
tolleaegne Haridusministeerium
püüdis lahendada noorte edasi
õppimise küsimust sel teel, et
peeti võimalikuks neile edasi
õppimise võimalusi luua Tartu
Ülikoolis. Kuid probleem ei ol
nud sellega veel
lahendatud:
lõpliku lahenduse andis Tallin
1920.
aastal Asutav K ogu pa na Tehnikainstituudi avamine.
Instituudil ei ole veel ajalugu.
neb aluse meie kõrgemale teh

OLI

zes siia pääsesjd võištluseksanitel, on väga rahuldav. Seda
;6ib nimetada isegi kõrgeks.
Eksamitel kolmesajast võima
ikast punktist parim ' sisseistuja saavutas 292, ning v ii
mane sissepääseja —. 184 punk
ti, kuid see ei tähenda veel, et
need, kes ei pääsenud Instituu
ti,' on diskvalifitseeritud. Ainult
ruumipuudusel neid ei saadud
västu. võtta.

Instituudil ei ole ka oma tra
ditsioone, kuid Instituut kõrge
ma Õppeasutisena ei seisa maa
ilmas üksinda. Tal on väärikaid
eeskujusid teistes kultuurriiki
des ja see rikastab meie koge
musi, et võime julgelt tulevik
ku vaadata ja oma tööd alus
tada.
Tallinna
Tehnikainstituudi
tegevus on seni piirdunud ette
valmistustöödega. Umbes
2,5
kuud on kulunud korraldustöö
deks, alates rektori ametisse
nimetamisega 1. juulil s. a. ku
ni tänaseni. Kuid need 2,5 kuud
moodustades ajaliselt väikese
perioodi, tunduvad sügava ja
tõsise tööna nende ridades5j kes
selles tegevuses on pidanud
kaasa tõmbama. 2. ju u lil kin
nitati ametisse 12 õppejõudu.
M õni päev hiljem, 7. juulil tuli
kokku Instituudi nõukogu esi
meseks koosolekuks, moodusta
des kõik vajalikud organid Ins
tituudi juhtimiseks. 20. juulil
võidi
alustada uute õpilaste
vastuvõttu.

Seni on peetucj, 19 instituudi
valitsuse koosolekut, 4 nõuko
gu koosolekut,. 5 ehitusosakon
na. ja 6. keemiaosakonna koos
olekut., Täna võime öelda, et
tneil selleks on kõik valmista
tud, et alustada sel nädalal
loenguid ja harjutusi. Ma ei ta
ha öelda, et Instituut oleks
lõplikult viimistletud.
M õni
ehk tundis siia aulasse tulles
remondi lõhna, aga see on pa
ratamatu kiire aja tõttu. Veel
palju on korraldada ja läbi
viia. Võime praegu Instituuti
võrrelda laevaga, mis on valmis
vettelaskmiseks. Kapten
ja
juhtkond on olemas, laev võib
alustada proovisöitu, kuid lae
vas endas jätkuvad veel v ii
mistlustööd.
(Lühendatult «Tallinna Tehni
kaülikooli I aastaraamat»)

Ootamatult palju oli neid, kes
tahtsid pääseda Instituuti. Kah
juks
Instituudi
valitsus
ei
saanud rahuldada kõikide soo■ve. Võin rahuldusega konsta
teerida, e i nende haridustase,

M ASIN AEH ITAJATE

PÄEV

3.
Rõõmustab
õppeplaanide
kaasajastamine — arvutiõpetus
noorematel kursustel, mis või
1. Mehaanikainsener ja tema koht vabariigis?
2. Kateeder (teaduskond) täna ja lähitulevikus?
maldab meil endil paremini
1. Masina- ja aparaadiehitu
3. M is on inseneride ettevalmistamisel viimastel aastatel
täita oma ülesandeid.
sele on antud juhtiv osa tea«Masinate töökindluse» kur
duslik-tehnilises progressis ja
kõige enam rõõmustanud?
suse sisseviimine masinaehita
see määrab ka vastava ala in
oleks
mõte
ja
peale
vaeva
ka
bariigi ettevõtetes. N ii näiteks
jatele, mida loeb vabariigi ühe
seneride koha kaasaegses toot
rahuldus.
suunati aastatel 1980— 85 386
juhtiva
masinaehitusettevõtte
mises. Veelgi enam, tänapäe
3.
Teeb rõõmu see, et v ii «Talleks» töökindluse büroo ju
M M eriala lõpetajat vabariigi
vad pole rahvamajandusharu,
mastel aastatel on peenmehaa37 ministeeriumi või peavalit
hataja
tehnikakandidaat
mis saaks läbi ilma keerukate
nikaseadmete eriala lõpetajaid
suse 64 ettevõttesse. Konstruee
V. Krause.
masinate ja aparaatideta. V ii
rohkem kui varem (ilma, et
rides uusi tooteid, organiseeri
maste loojate ja hooldajatena
Väga positiivset! mõju inse
oleksime
latti
madalamale
des ja juhtides tootmist kaas
kohtame jällegi mehaanikainse
neride ettevalmistamise tase
lasknud). Tänavukevadiste dip
aja tasemel määravad M M eri
nere. ,Masinaehitustehnoloogia
mele loodame inseneriprestiiži
lomandide töödest (neid oli 41)
ala lõpetajad enamiku nende
erialal (M M ) on tänaseni lõpe
tõstmisest meie maal.
läheb enamus kohesele juuru
ettevõtete näo.
Vähem rõõmustav on masitanud ligi 2700 ja peenmehaa
tamisele tööstuses. Lootusrikka
2. Masinaehitustehnoloogia
nika erialal 600 inseneri. Meie
naehitusaluseliste ainete teatud
õhkkonna on loonud kõrgkooli
kateeder on instituudi suurim
lõpetajaid kohtab enamikes va
vähenemise tendents uutes õp
uutmise projekt. On selgeid
profileeriv kateeder, kus tööta
bariigi ettevõtetes nii reainse
peplaanides ja seda ka iseseis
märke, et see ei jää pelgalt
vad oma ala hästi tundvad õp
neride kui ka tippjuhtidena.
va töö osas (kursusprojekteesõnadeks.
pejõud ja kus on loodud vaja
rimise näol), vastupidiselt kõrg
Nende teadmiste tasemest
ja
Masinaelementide kateedri
lik materiaalne baas õppetöö
ettevõtlikkusest sõltub paljuski
hariduse uutmissuundades ette
juhataja
JÜ
RI
TADOLDER:
läbiviimiseks kaapaja tasemel.
nähtud seisukohtadega.
vabariigi tehnika üldpilt. M e
1. Kuna T P I mehaanikateaKateeder omab häid sidemeid
Metallide tehnoloogia kateedri
haanikainsenere nõutakse aga
duskonna lõpetanud mehaani
tööstusega ja vabariigi teadus
juhataja P R IIT KULU:
2— 3 korda rohkem kui
TPI
kainsenerid töötavad vabariigi
asutustega. Lühidalt
öeldes,
1. N ii progressiivse tehnoloo
neid ette valmistab.
rahvamajanduses põhiliselt uute
vastab kateedri tase vabariigi
gia ja uue tehnika loomisel on
2. Teaduskonna
kateedrid
masinate loojatena — konst
eesrindlikumate ettevõtete ta
suured ülesanded pandud masiomavad arvestatava õppe-tearuktoritena,
tehnoloogidena,
semele. Vaja oleks, et me olek
naehitajaile, sealhulgas ka meie
dustöö potentsiaali, Õpetatavate
mehaanikutena, aga samuti ka
sime sellest ees, et M M eriala
maja lõpetanud mehaanikain
erialade arv on stabiliseeru
tehnikateadlastena, seda
nii
tudeng ja ka vilistlane
saaks
seneridele. Sõltub ju nendest
nud, teadustöö
põhisuunad
tipptasemel kui tegevinsenerim eil Õppida tundma kaasaegse
otseselt
teaduslik-tehniline
välja kujunenud.
Inseneride
dena, siis on selge, et mehaani
kõrgtehnoloogia n in g . tootmise
progress ja tootmise intensiikoolitamisel kuj uneb lähitule
kainsenerid moodustavad olu
ja inseneritöö automatiseerimi
vistamine meie vabariigi töös
vikus oluliseks üliõpilaste kit
lise osa vabariigi tehnikainteltuses.
se kõige uuemaid lahendusi.
sam spetsialiseerumine laia pro
ligehtsist ja seega määravad
See on kateedri arengu põhi
fiiliga eriala raames. Kõige
2. Metallide tehnoloogia ka
ära ka kogu vabariigis elluvii
suund,
enam puudutab see suurima
teeder kui üldtehniline katee
dava
tehnikapoliitika.
3. Rõõmustab, et viimasel
vastuvõtuga
MM-eriala, kus
der püüab anda tehnoloogiaala
2. N L K P X X V II kongressi ot
ajal saavad M M eriala lõpeta
juba praegu on näha v iit spetseid teadmisi praktiliselt T P I
suste
täitmiseks,
üleminekuks
jad hea ettevalmistuse kaas
siaalgruppi. Üsna varsti peaks
kõikide erialade üliõpilastele
masinate ja seadmete uute põlv
aegsete arv-programmjuhtiminägema ilmavalgust teine M M
(alates mehaanika- ja lõpeta
kondade .tootmisele, näeb ka
misega pinkide, tööstusrobotite,
eriala profileeriv tööpinkide ja
des majanduserialadega). Pea
teeder üheks küllaltki oluli
automatiseeritud
projekteeri
instrumentide kateeder. ’
rõhk on pandud sellele, et üli
seks vahendiks, peale sügavate
mise jms. alal, ilma sealjuures
Tulevikusoovidest on tähtsam
õpilased orienteeruksid hästi
üldtehniliste teadmiste, konstoluliselt nõrgestamata üldinseV korpuse juurdeehituse kavtehnoloogia ja materjali va li
ruktoritöö tootlikkuse tunduvat
nerlikku ettevalmistust. Kaht
vavõtt, m ille
realiseerimine
kuga seotud küsimustes. Ees
suurendamist.
Otsustavat
mur
lemata on see soodsalt mõju
looks minimaalsed
eeldused
märk — tagada 2000. aastaks
rangut näeme nimetatud vald
nud meie lõpetajate oskustele
õppe- ja teadustöö' vääriliseks
ligi kahekordne rahvatulu juur
konnas automaatpro j ekteerimilahendada praktikas esilekerki
arenguks.
dekasv aastas — tuleb saavu
se, aga samuti ka hea progvaid probleeme kaasaja nõue
3. Rõämüstgb eelkõige see, et
tada täielikult
tööviljakuse
rammvarustusega
personaal
tele vastavalt. Seda tõestab «ta 
partei ja valitsuse dokumenti
suurendamise
teel,
vajalik
arvutite kasutusele võtmisest
gasiside» tööstusest, kus paljud
des on masinaehitusele omista
toorme- ja materjalivajaduse
vahetult
konstruktori
töökoh
M
M
eriala
lõpetajad
teevad
tud suur osakaal kogu majan
juurdekasv 75—80% ulatuses
tadel.
sellel alal «ilm a».
duse ümberkorraldamisel. Sa
kokkuhoiu arvel. See on saa
Eeltoodu
saavutamiseks
on
mas pannakse eriline rõhk in
Peenmehaanika kateedri
vutatav ainult
progressiivse
masinaelementide kateedri pe
seneri ;prcešthži tõstmisele.
tehnoloogia ja materjali ratsio
juhataja ENN HENDRE:
dagoogiline kollektiiv, m is koos
Kateedrid on osanud nõutada
naalse kasutamise tulemusena.
1, Sõna-sõnalt võttes: peenneb ' 12-st kõrgeltkvalifitseeri
uusi seadmeid, eriti arvutus
Kateeder on etendanud va 
mehaanikainsenerile
on koht
tud õppejõust, seadnud endale
tehnikat, mida nad oskuslikult
bariigis olulist osa progressiiv
kindlalt olemas. Vajadus vaba
ülesandeks sellise orientatsioörakendavad õppe- ja teadus
sete tehnoloogiate juurutamisel
riigis on suurem kui M P eri
niga mehaanikainseneride ette
töös. Käesoleval aastal saavu
ja uute materjalide kasutusele
ala
lõpetajate
arv.
Usun,
et
valmistamise,
kes
oleksid
või
tasime esmakordselt teaduskon
võtmisel, kuid minu arvates
kehvade,
keskmiste
ja
heade
melised
rakendama
kaasaegset
na kasuteguriks 80%, kusjuures
peaks oluliselt kasvama kateed
inseneride suhe on praegu um
arvutustehnikat ülaltoodud ees
M M erialal on süvendatud in
r i ja tema teaduslabori —- pulbes
1:1:1,
reaalselt
võiks
olla
märkidel.
seneride ettevalmistust autöbermetallurgia tootmisharu la
0,2:1:1,8. See sõltub TPI-st, tõsi
maatprojekteerimise,
robotbori panus vabariigi tööstus
Juba täna, omades teatud
elust ja kõige rohkem — m e
tehnika ja arvprogram mjuhti
se.
hulka
personaalarvuteid,
ra
hest (või naisest) endast. Mõel
misega seadmete valdkonnas.
kendab kateeder neid kursuse3. Rõõmustanud on armeest
gem,
millest
pärineb
nimetus
Rektoraat on mõistvalt suh
projekteerimisel, mis oluliselt
tulnud üliõpilaste
asjalikum
«insener». Ladina keeli ingetunud teaduskonna kateedrite
võimaldab
tõsta
projekteerimi
Õppetöösse suhtumine, kurvas
n iü m — võime, vaimuanne.
ja laboratooriumide väljaaren
se
taset
ja
säästa
aega.
tavad aga nende tagasihoidli
2. Kateeder on hea kollektii
damise radikaalsetesse plaani
kud tööharjumused ja -koge-1
viga, tegutsemissuunad selged.
Lähitulevikuks näeme ette
desse. See loob veendumuse, et
mused. Tahaks aga loota, et
Ühe peamise ülesandena näen
kateedrile igati kaasaegse arvu
nad kindlasti realiseeruvad.
mehaanikainseneride
etteval
õppe- ja õpitöö loomingulisuse
tustehnika ja automaatprojekMasinaehitustehnoloogia
mistuse parendamise eesmärgil
edendamist. See on ehk raske,
teerimisvahenditega varustatud
uutes väljatöötatavates õppe
kateedri juhataja
aga huvitav. Paljas kohusetun
projekteerimisruumi organisee
plaanides on kindel koht üli
R E IN K Ü T T N E R
ne ei saa olla tegususe ain
rimist, aga samuti kateedri la
õpilaste praktiliste töökogemus
1.
M M eriala lõpetajaid võib saks motiveeringuks. Püüame
boratoorse seadme-pargi v ii
kohata praktiliselt kõikides va te omandamisel.
mist kaasaia nõuete tasemele.
silmas pidada, et tegutsemisel
Mehaanikateaduskonna
M IH K E L PIK N E R :

dekaan
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AM ETIÜHINGUS ON
ARUANDLUS JA
VALIM ISED
. TPI
Ametmmnguisomitee.
(sellist nime kannab kolman
dat aastat õppejõudude ja tee
nistujate komitee, üliõpilaste
ametiühingu tööd juhib
TPI
Üliõpilaste
Ametiühingukomi
tee) arutas septembrikuu koos
olekul aruandluse ja valimisteläbiviimist oma organisatsioo
nis. Asjakohane otsus oli pre
siidiumil vastu võetud 26. au
gustil k. a.
Büroode esimeeste informat
sioonis selgus, et kõigis aü
rühmades on aruandlus jä va
limised lõpetatud. Rühmaorga—
nisaatorite aruanded ära kuu
latud ja rühma aü aktiiv vali
tud.
. Teatavasti on aü organisat
sioonidel, leus liikmete a rv on
150 ja enam, õigus läbi viia
aruande- ja valimiskonverentsid, kuhu delegaadid valitakse
aü rühmade koosolekutel.
Konverentsid
(keosolekud) •
toimusid järgmistel aegadel:
automaatikateaduskonnas
1. oktoobril
ehitusteaduskonnas
2. oktoobril
energeetikateaduskonnas
1. oktoobril
keemiateaduskonnas
1. oktoobril
ma j andusteaduskonnas
3. oktoobril
mehaanikateaduskonnas
29. septembril
ühiskonnateaduste
teaduskonnas
30. septembril
üldteoreetiliste õppeainete
teaduskonnas
1. oktoobril
Kohtla-Järve üldtehnilises
teaduskonnas
2. oktoobril
teenistujatel
25. septembril
tootmis-ma j andustöötaj atel
23. septembril.
Koosolekud toimusid neis or
ganisatsioonides kus liikmetearv on alla 150 inimese, kõigi
sel päeval tööl . olnud äü liik 
mete osavõtul.
Käesoleval aastal lõpevad v o 
litused ka 1984. a. valitud T P I
Ametiühingukomiteel. M eie aü
organisatsiooni aruandlus-valimiskonverents toimub 29. ok
toobril k. a. algusega kell 14.00
aulas. Konverentsile
tuleksvalida aktüvseid aü liikmeid,,
kellel on võimalik sel päeval
aulasse tulla.
Aruandlus ja valimised
on.
meil ikka olnud selline periood,
kus ametiühingu liikm ete ,aktüvsus on eriti kõrge. Loodam e,
et ka sel aastal tuuakse esileneed puudused, mis takistavad
meil edukalt töötamast ja mis.
veel tähtsam, antakse häid
näpunäiteid, kuidas neid puu
dusi kõrvaldada.
•Koosolekud ja konverentsid
toimuvad ajal, kus kogu insti
tuut valmistub tähistama oma
aastapäeva. Suurte pidustuste
ettevalmistuse hoos on n ii mõ
nigi tegevus häiritud.
M eie
töötajad on sellesse m õistvalt
suhtunud ja andnud oma pari
ma pidupäevade tulekuks. Suur
töö seisab aga meie aü liikm e
tel ees töö rütmiliseks muut
misel peale pidustusi. Siin on,
ladusalt töötaval ati organisat
sioonil palju võimalik korda,
saata.
Soovime vastvalitud aü akti
vistidele head minekut eesole
vate tõsiste ülesannete täitm i
sel.
V. KOMPUS,
ametiühingukomitee aseesimees.

