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Teaduskonna nõukogu otsusel
võib sisseastumiseksamid asenda
da testimisega.

Aparaadiehitus
50 e
spetsialiseerumine:
— aparaatide täppismehaanikasüsteemide
projekteerimine ja tootmine
— mehhanoelektroonikaaparaatide projek
teerimine ja tootmine
— mõõtetehnika ja metroloogia
— teadus- ja analüüsiaparaadid
Autondus
50 e
spetsialiseerumine:
— autode tehniline ekspluatatsioon
— autoveondus
— liikluse organiseerimine

MA

või

tea d u sk o n n a

ek sa m itelt

Majandusteaduskonna vastuvõtukonkursi aluseks on
TEST.
Test hindab üliõpilaskandidaadi
võimeid ja kutsesobivust kõrg
koolis õppimiseks kui ka teadmisi
õppeainetes. Konkiirsirühmas T l
—■ matemaatikas, geograafias ja
eesti keeles; konkursirühmas T 2 —.
matemaatikas ja eesti keeles. Tes
timise tulemusel saadud pallide
arvule lisatakse ka valik küpsus
tunnistuse või diplomi hinnetest,
miile summana saadakse nn. konkursipall.

K E E M IA T E A D U S K O N D

1990. A. V A S T U V Õ T U P L A A N

Käesoleval aastal
1230 üliõpilast.

võetakse TTÜ

päevaõppe

I kursusele vastu

KB
KP
KA
KK
KM

Orgaaniliste ainete tehnoloogia
Elektronseadiste tehnoloogia
Keemiatööstuse protsessid
Keskkonnakaitse
Puidutöötlemine

15 e
15 c
15 e
25 e

KO

Kons-ervimise tehnoloogia

20

KD

Toitlustamise tehnolooEM

.25 e

15 v
15 v

Teistese teaduskondadesse kan
dideerijad sooritavad
järgmised
SISSEASTUMISEKSAMID-.

e.

tcaousJconna e ria la d , kus esime
seks eksam iks on k eem ia k ir ja lik
eksam.

M AJAND USTEAD USKO ND

Tl
e n e r g e e t ik a t e a d u s k o n d

AK
AV
AO
AM
AA

Mäendus
E lektroenergeetika
Soojusenergeetika
Elektromehaanika
E lektriajam id ja tööstusautomaatika

15 e
25 e
25 e
20 e
25 e

15 v *
20 v
20 v

175 e

50 v

20 v

A U T O M A A T IK A T E A D U S K O N D
LX

Spetsialiseerumine vanem atel kursustel
alljärgn evates suundades:
— tööstusautom aatika
— automatiseeritud juhtimine
— süsteemanalüüs
—- inform aatika
— andmetöötlussüsteemid
— signaalitöötlussüsteem id
— program meerimissüsteemid
— elektronarvutid
— arvutivõrgud
— sidesüsteemid
— televisioonitehnika (ja rin gh äälin g)

T2

a) Rahvamajanduse ökonoomika ja
juhtimine
s. h. spetsialiseerumine:
riigi- ja omavalitsusorganite
ökonoomika ja juhtimine
b) Ettevõtete ökonoomika j a^ juhtimine
s. h. spetsialiseerumine tööstus-,
ehitus-, transpordi-, side-1 ja
teenind uset tevõte tele:
raamatupidamine
majandusanalüüs
töö ökonoomika ja sotsioloogia
plaanimine
turustamine
juhtimine
tootmise korraldamine
välismajandussidemete korral
damine
Infotöötlus

130 e

40 v

Teine eksam on keem iaerialadel
maternaatika (k irja lik ), teistel eri
aladel füüsika (k ir ia iik ).
Kolmas eksam on k õigil eriala
del eesti keele kirjand.
Eksameid hinnatakse K Ü M N E *
P A L L IL IS E skaala alusel. Kesk
kooli m edaliga, tehikumi v õ i kut
sekeskkooli
kiitusega
lõpetanud
vabastatakse järgm istest sisseas
tumiseksamitest kui nad soorita
vad esimese eksami 9 v õ i 10 pai*
Iile. Erialadele A K , A M , A O , A V ,
AA, MM,
MP
kandideerimisel
võib vastuvõtukom isjoni koosolek
vabastada need isikud ka esimese
eksami sooritamisest.

25 e

* — õppetöö kahel esimesel kursusel Kohtla-Järve üldtehnilises
teaduskonnas
* * — õppetöö kahel esimesel kursusel Tallinnas, alates kolmandast
kursusest Kaunase Polütehnilises Instituudis.

— lasertehnika
— körgsagedustehnika
—- mõõtetehnika ja elektronmõõtesüsteemid
— elektroonikaaparaatide konstrueerimine

Kes soovib T T Ü s õppida paralleelselt kutsetööga, s. o. õhtuses
v õ i ■kaugõppeteadüskonnas, saab vastavate erialade loeteluga tut
vuda infolehe « T T Ü vastuvõtuplaän ja -tingimused 1990» abil (kü
sida v a stu võtu k om isjo n ist).

— eleklrontehnoloogia
— olmeelektroonfka. ,
— m editsiinielektroõnika
E H IT U S T E A D U S K O N D
EE

EK
EV
ET

Ehitustehnika
s..h. spetsialiseerumine:
ehitusm aterjalid
Küte ja ventilatsioon
Veekasutamine ja -kaitse
Teede- ja liiklustehnika
s. h. spetsialiseerumine:
raudteede ekspluateerimine
liikluse organiseerim ine

100 e

25 v *

25 v *
25 e
40 e

M E H A A N IK A T E A D U S K O N D
MM

Masinaehitus
spetsialiseerumine:
—
—
—
—
—
—

m asinaehitustehnoloogia
m asinate konstrueerimine
m asinatööstuse automatiseerimine
automatiseeritud projekteerim ine
m asinaehitusm aterjalide tehnoloogia
masina- ja aparaaditööstuse o rgan i
seerimine

75 e

25 v
25 v *

VASTU VÕ TU TIN G IM U SED
S IS S E A S T U M IS A V A L D U S I V Õ E T A K S E V A S T U
— päevaõppesse 25. juunist 13. juulini;
— õhtusesse ja kaugõppeteaduskonda 16. juulist 4. augustini.
Kohtla-Järve õhtusesse teaduskonda võetakse dokumente vastu
ainult üldtehnilises teaduskonnas: Kohtla-Järve, N arva mnt. 35.
Lisaks avaldusele esitada vastuvõtukom isjonile:
1) keskharidust tõendav dokument — küpsustunnistus või dip
lom;,
2) iseloom ustus (ain u lt päevaõppesse a s tu ja d );
3) arstitõend;
4 ) 6 fo to t (3 X 4 c m );
5) tööraam atu v ä lja v õ te
(õhtusesse ja kaugõppeteaausKonaa
a s tu ja d );

SISSEASTUMISEKSAMID JA -TESTID TOIMUVAD:

O Erialadel, kus k. a. vastuvõtt
on planeeritud ainult vene õppe
keelega rühmana, saab õppida ka
eesti keeles individuaalprogram m i
alusel.
Täiendavat
navad;

inform atsiooni

an

I I U v a s tu v õ t u k o m is jo n
-— T T Ü
peahoones
Mustam äel,
I korrus,- ruum1. 101, tel, 53 21 51.
Postiaadress:
200 108
Tallinn,
Akadeemia tee 1.

TTÜ ettevalmistusösakond
— Tallinn, K alin in i t.; 101, I I I
korrus, ruum 318, telefon 47 40 73.
Postiaadress:
200 108
Tallinn.
Akadeemia tee 1.

TTÜ

ettevalmistuskursused

— Tallinn, K alin in i t. 82, I H kor
rus, ruum 311, telefon 47 2739,
Postiaadressi 200 004 .Taliinn, K a
linini t. 82.

* * *

__

— päevaõppe üliSpIlaakandidaatidele 16.—-31. juulini;
— õhtusesse ja kaugõppeteaduskonda kandideerijalt® 6.— 18. au
gustini.

Lähemalt tutvustab iga teadus
kond end omas stiilis juba ise
■■järgui ui ! I hekulpedcl.

Tallinna Tehnikaülikooli peahoone Mustamäel.

AUTOMAATI KATEADUSKOND
ÜLDIST
.

Automaa tikaieadus konda kuulub

p r a e g u viis kq leedrit:

O automaatika kateeder, juhata
ja prof. O l a v A a r n a
O el e k t r o n a rv u t i l e - k a te e d e r , j u h a 
t a j a prof. R a i m u n d U b a r
O elektroonika • k a t e e d e r , j u h a t a j a
dotsent M a rt'M in
O raadiotehnika
ta ja dotsent

k a te e d e r , j u h a 
.Ülo R ä t s e p

O k ü b e r n e e t i k a baaskateedcr, ju 
hataja Eesti Teaduste- Akadee
mia a s e p r e s i d e n t pr of.
Ülo
Jd.iiH.SOO

T aohne Ä aäaskm na

rn

.

mfcüktaui

i

p!asn,

õ p p e iö ö
tabu
mescl k u r s u s e l . Sl;.-- iing-'b ;• j
igaie e r i a l a l e v a - a v a
L uA -ir.'
olemasolu vajaduse. E r a n u i i»u r
•dustab k ü b e r n e e t i k a .baaskate-der,
mis on l o o d u d E e s t i T e a d u s t e
A kadeem ia K überneetika I n s titu u 
di b a a s i l , õ p p e j õ u d u d e k s on p õ h i 
tö ö kõrvalt Küberneetika I n s ti
tu u d i teadlased.

Isemajandamise (turumajandu
se) tingimustel jäik erialade süs
teem ei sobi. Inseneride etteval
mistus peab olema paindlik, ker
gesti kohanduv majanduse nõud
mistele. Seetõttu viiakse teadus
konna õppetöös alates 1990. a.
. sügisest sisse suured muudatu
sed. Nendest kirjutab lähemalt

K õik ülatoodu viitab sellele,
et üleliiduline rangelt fiksee
ritud erialade
nomenklatuur
oma
jäikade
õppeplaanidega
meile üldse ei sobi. Vajam e
hoopis P A IN D L IK U M A T SÜS
TEEMI, kus konkreetne õppe
plaan kujuneb
vä lja
eriala
omandamise käigus võib-olla
igale üliõpilasele täiesti in d ivi
duaalsena, sellisena, mis vastab
rohkem tema tulevase töökoha
tegelikele vajadustele ja arves
tab ka kujuneva noore insene
ri isiklikke omadusi (huviala
sid, võimeid). Niisugune lähe
nemine inseneride ettevalm is
tamisel on omaks võetud kõigis
läänemaailma kõrgkoolides ja
on ilmselt ainuvõim alik ka

jendusoskus jms. õppeplaan on
suuremas osas üldkohustuslik,
kuid sisaldab ka mõningase
2.
I J A I I I K U R SU SE L T O I valikuvabaduse,
harjutamaks
M UB
Õppetöö kõigile ühise,
üliõpilasi valikuideega.
Ü L D K O H U S T U S L IK U
TU N
3. I I I KURSUSEL A L G A B
N IP L A A N I
A LU S E L. M ingit
eriala ettevalmistus K IIR E S T I
spetsialiseerumist ette ei näh
L A IE N E V A
V A L IK U V A B A 
ta. Sellisel moel antakse kahe
DUSEGA. Juba V semestril
aasta jooksul piisav põhiette
tuleb kõigil teha valik kahe
valmistus edasiseks spetsiali
suuna vahel — kas tarkvara
seerumiseks vanem atel kursus
või riistvara. Tarkvara kalla
tel. N e lja
esimese
semestri
ku valinud üliõpilased spetsia
jooksul läbitakse matemaatika
liseeruvad edaspidi süsteemija füüsika põhikursused ning
insenerideks ... süsteemprogramsaadakse k orralik programmeemeerimise, infotöötluse, auto
rimisalane ettevalmistus. P ro g 
matiseeritud juhtimissüsteemide
rammeerimise kursus sisaldab
jms. suunal.
kaks sem estrit baaskursust ja
jätkub kolm andal-neljandal se
Ru tvara kallaku valinuist
m estril valikuliselt kas rakenv õ ib saad a k as a r v u t i- elektris*
tud juba aastaid ja see õigus
tab end igati.

?
rm avuseie ’ vasfiivetOTe
t s . nro-d »lt rakendatav õppeIoon
automaatikateatü ! on as näeb ette alljärgne\ ..d Cppv.tdö kujundamise põ
hiseisukohad:

rirmse suunal. K u i õpingute
jätkam ine
pärast II kursust
osutub m ingil põhjusel võim a
tuks, siis omandatud program meerimisoskus on piisav tööta
miseks vastaval erialal. Soovi
i.
Vastuvõtt teaduskonda toi korral võib Saada ka vastava
tõendi.
mub
Ü LD ISE
KONKURSI
ALU SEL
ilm a
konkreetset
V eel
sisaldab I — II kursuse
spetsialiseerumist
(oletatavat)
ühisõppeplaan rea aineid üldarvestamata. «Sisseastumiseksa
insenerliku ettevalmistuse v a l
m ite tulemuste alusel moodus
last
(siduteooria,rakendustatakse üldine pingerida kõi
elektroonika,
signaaliteooria,
gist teaduskonda konkureerija
m õõtetehnika
ja metroloogia)
test ja see saabki aluseks vas
ning tugeva humanitaarainete
tuvõtul
automaatikateadus
tsükli, kuhu kuuluvad ühis
konna üliõpilaseks. Niisugust
konnaõpetuse
valikkursused,
põhimõtet, muide, on rakenda
keeled, suuline ja k irja lik v ä l-

ÕPPETÖÖ
Tallinna
Tehnikaülikooli
auiomaatikaieaduskond on A I
N U K E KOHT M AAILM AS, kus
võib
omandada
eestikeelse
kõrghariduse automaatika, ar
vutite, elektroonika ja side eri
aladel.
Eestimaa on väike,

kuid tal on, kõik areneva töös
tusriigi tunnused. Selline maa
vajab palju insenere just kõi
gis ülalmainitud valdkondades
ja oluline on siin see, et meie
lõpetajaid vajavad praktiliselt
kõik ettevõtted ja asutused.

Tänapäeval on raske ette ku
jutada inimtegevuse valdkonda,
kus poleks vaja automaatika
teaduskonna lõpetajaid. Ilma
nendeta ei saa läbi ükski tea
dusasutus,
ükski
kaasaegne
tööstusettevõte. Neid vajavad
transport ja meditsiin, põllu
majandus ja haridusasutused;
vajavad side ja kalamehed, ka
pangad ja valitsus. Pole liial
dus, kui väidame, et täna
päeva infoühiskond ei saa ek
sisteerida ilma arvuti-, auto
maatika-, elektroonika- ja side-

Automaatikateaduskonna õppeplaani ülesehitus

ner spetsialiseerumisega konst
ruktori-, tehnoloogi- või ekspluatatsioonisuunale. I I I kur
suse õppeplaanides on loomu
likult ka mõningane, küllalt
suur ühisosa, mis haarab humanitaartsükli jätku ja rea
inseneriaineid, mis ei sõltu v a 
litud suunast.
Oluline on siin see, et tege
likult
Õ P IT A V A T E
A IN E TE
N IM E K IR J A koostab juba üli
õpilane ise. Kursuse lõpetami
seks on lihtsalt vajalik koguda
ettenähtud minimaalne
hulk
arvestuspunkte. Loomulikult on
valitud suunal ka oma sundosa,
mis tuleb tingimata läbi teha.

5.
Kui üliõpilane on oman
danud vajaliku hulga teadmisi
(st. kogunud
nõutava hulga
arvestuspunkte), lubatakse ta
D IPLO M IPR O JE K TE E R IM ISEEE.
Insenerikutse omanda
mine
lõppeb
diplom iprojekti
kaitsmisega
Eesti seadustega
kehtestatud korras.
Toodud
automaatikateaduskonna
õpetamiskontseptsioon
kirjeldab vaid üldpõhimõtteid.
Vajadusel on võim alikud ka
suuremad või väiksemad kõr
valekalded üldskeemist. Näiteks
peab teaduskond väga kasuli
kuks lühemat v õ i ka pikemat
(õppeaasta)
enesetäiendamist
väljaspool Eestit teistes kõrg
koolides. M eil on juba olemas
kili3SS& laienevad ot«ta£iiBläd.
võimaldab väga erinevat üli
õpilaste vahetust. Eriti otstar
bekaks ja perspektiivseks pea
me suvepraktikaid ja diplomiprojekteerim ist arenenud maa
de ettevõtteis.
A R N O A N N U S,
automaatikateaduskonna
prodekaan

ÜLIÕPILASE PILGUGA

Tehnikaülikoolis ollakse juba
harjunud sellega, et silmapaistva
mad on majandus- ja automaatikaüliõpilased. > Peale õppeedukuse
tasub mainida ka osavõttu üleva4.
Pärast I I I kursuse lõpeta bariigilistest ning üleliidulistest
täppisteaduste olümpiaadidest, kus
mist
algab
K O N KREETN E
automaatikateaduskonna tudengid
SPETSIALISEERU M INE.
Siia
on «ilma teinud». Kui jälgida
jõudnud üliõpilane peab juba
teaduslikest konkurssidest ja tea
selgelt ette kujutama, kelleks
duskonverentsidest osavõtjate ni
ta tahab saada. Pole paha
mekirju, siis suurim protsent tea
omada ka otsesidemeid tuleva
duskonnid kuulub ikka neile.
se töökohaga.
Vaevalt on mõni asutus nii läbi
Spetsialiseerumissuundade
põimunud ühe teaduskonna üli
õpilastest, kui seda on Kübernee
nim ekiri tuleb aastate lõikes
m õnevõrra varieeruv, sisalda
tika Instituut ja selle erikonstrueerimisbüroo, mis on saanud töö
des alljärgnevaid võimalusi:
kohaks paljudele LI, L A ja LS
— tööstusautomaatika
eriala poistele.
— automatiseeritud juhtimine
TTÜ-s on populaarseks saanud
— süsteemanalüüs
igakevadine MÄLUMÄNG, kus
— informaatika
harjumuspäraselt esikohad ma
jandus- ja automaatikateaduskon-— andmetöötlussüsteemid
na vahel jagatakse. Üliõpilaste
— signaalitöötlussüsteemid
igapäevaprobleemide lahendamise]
— programmeerimissüsteemid
on «kõige rahutumad» olnud ikka
aütomaatikud. Näiteks sobib tuua
— elektronarvutid
võitlus militaarse õpetuse vas.tu,
— arvutivõrgud
Kui veel mõned, aastad tagasi
— sidesüsteemid
poisid jubeduste ja kasarmukorra
— televisioonitehnika (ja ring
pärast sõjalises kateedris vaba
hääling)
tahtlikult päevase õppevormi õh
tuse vastu vahetasid, siis nüüd on
— lasertehnika
sõjaline õpetus vabatahtlik (lõpp
— kõrgsagedustehnika
eesmärgiks aga militaarõppe la
— mõõtetehnika ja elektronhutamine tsiviilkõrgkoolidest).
mõõtesüste emid
Kohustuslike soengute jä range
— elektroonikaaparaatide
riietuse vastu alustasid võitlusi
konstrueerimine
automaatikud, kes tänaseks lõpe
— elektrontehnoloogia
tanud. Eelmisel õppeaastal moo
— olmeelektroonika
dustati organisatsioon «TTÜ rel— meditsiinielektroonika
vävabäks»,
kes automaatikutf
jne.
eestvedamisel kõik vabariigi kõrg
Konkreetse tellimuse olemas
koolid sõjameeste vastu organi
olul on võimalikud ka täienda
seerida aitas. Ühiskondliku poolt
va d spetsialiseerumised.
pealt veel niioaliu. et meie tea

duskonna üliõpilased on olnud
aktiivsed korporatsioonide ja selt
side taastamisel, palju on sport
lasi ja TTÜ Akadeemilise Mees
koori lauljaid, suurde poliitikassegi on julgetud nina pista. Loo
mulikult pole traditsioonidest ka
dunud rebaste ristimine (TTÜ-s
teeb seda kolmas kursus) ja
ekvaatoripeod (peale III kursuse
talvist sessi, mil pool seljataga).
Kateedri õppejõududega aitavad
peale igapäevatöö liituda ka erialapäevad.
Automaatikapäeval
kuulatakse nii loenguid kui ka
istutakse ühise laua taga. vali
takse miss ja mister, keerutatakse
tantsupõrandal.
Ühiskondlik-poliitiliste
olude
tõttu tänapäeval ei saa ka üliõpi
lased rahulikult ■. toimuvat-mu ulu
vat pealt vaadata. TTÜ oli. esi

mene kõrgkool Eestis, kus lõpe
tas töö komsomol
(31. dets.
1989. a.). Igapäevaprobleeme la
hendab, üliõpilaste huvisid kait
seb ja üliõpilaselu aitab korral
dada möödunud
aasta alguses
loodud Üiiõpilasliit, mille kümne
liikmelisest juhatusest neli automaatikud. üliõpilasliidu ühe allstruktuurina tegutseb meie teaduskonna-sisene organisatsioon —
automaatika kild.
Pikapeale hakkab ka Eesti üli
õpilaskonnast saama sotsiaalselt
aktiivne seltskond, kel ei puudu
tegutsemistahe, muutmissoov,.pro
testivaim, naljasoon ja õpihimu!
automaatjuhtimise süsteemide
eriala (L S ) 111 kursuse üliõpilane,
TTÜ Üliõpilasliidu esimees
SULEV ALAJÕE

Automaatikuid vannutab dots. Heino Ross, Eesti Meestelaulu
Seltsi juhatuse esimees

Miss ja M ister
hr. Jaan P ilt

Autom aatik

1989.

Prl.

Janne

Kaasik

ja

AUTOMAATIKA KATEEDRI ERIALAPÄEV
12. MÄRTS 1989. A.

«ideoloogilise kindluse» astet, selle
asemel on vaja leida põhimõtte
liselt uus moodus kontrollimaks,
ka inseneriks või teadlaseks pür
gija sirkli ja arvutuspülkade abil
hakkama saab.

K O R P O R A T S IO O N ID E
UKSED ON LAH TI
Üliõpilaselu ei ole üksnes loen
gute kuulamine ja eksamiteks õp
pimine, vaid eluetapp, mil noor
rahuta hing otsib väljapääsu pul
bitsevale sisemisele energiale. Ini
mene Muutub ühekülgseks tuimalt
teadmisi pähe ajades. Harmooni
lise isiksuse kujunemine nõuab
igakülgset haridust, palju sellist,
mida ametlik õppeprogramm üli
õpilasele ei anna. Seda tühemikku
püüavad täita klubid, huvialaringid
ja paljud teised ühiskondlikud
organisatsioonid,
mis haaravad
ühesuguste huvidega inimesi.
Sellega tegeleb ka taaselust uu
korporatiivne liikumine, kuigi kor
poratsioonid ei püüa siduda oma
liikmeid mitte üksnes üliõpilasaastaiks, vaid kogu eluks. Nende
aluseks
on
tugev
vendlus- ja
ühistunne, mis liikmeid seob. Aka
deemilised üliõpilasorganisatsioo
nid ootavad oma liikmeks üliõpi
lasi, kel eluteel seatud tõsised si
hid. Korporatsioonide tegevust ise
loomustab tugev rõhuasetus rah
vuslikkusele, aatelisusele ja eeti
kale. Korporatsioonides tegeldak
se spordiga, kohtutakse huvitava
te inimestega, tutvutakse religioo
niga, õpitakse käitumist seltskon
nas ja suhtlemisoskust. Sellist
inimeste liitu seovad eelkõige tra
ditsioonid, mille juured peituvad
rüütellikkuses ja on välja kuju
nenud aastakümnete jooksul. Eesti
vabariigi päevil etendasid korpo
ratsioonid suurt osa rahvusliku
intelligentsi kasvatamisel ja saa
vad seda rolli täitma ka edaspidi,
kuigi tegevuses kodumaal on. ol
nud ligt 50-aastane paus. Nende
iaas loodud organisats io onidc tugcüdamine on
noorte
liikmete,
praeguste ja tulevaste üliõpilaste
kätest; Paguluses on pidanud, kor
poratsioonid vastu tänase päevani
ja teinud tänuväärset tööd rah
vusluse säilitamiseks väliseestlas
te hulgas ning on valmis aitama
igati meidki pääsemaks õppima
laia maailma.
Korporatsioonides jätkub aega
ka meelelahutustele ning selts
kondlikele piduõhtutelegi.
Kõiki
dele teotahtelistele ja kohanemis
raskusi mittekartvatele üliõpilas
tele on korporatsioonide uksed ik
ka lahti.
Korp. V irom a in ge
K A LE V SEPP,
autom aatika eriala ( L A )
diplom an d

M ITTE NÕUANDEID, VAID VÄIKESI TÄHELEPANEKUID
ELUST TEH NIKAÜ LIKO O LIS
Eks iga mees, kes tõsiste ka
vatsustega astub sisse «rauakooli»
klaasuste vahelt, teab, milline on
tema eesmärk. Seepärast ei taha
ma mitte teha kihutustööd ühe
või teise teaduskonna kasuks, ega
hakata «lubjakana» jagama oma
arust hinnalisi nõuandeid. Vastu
oksa, tahan ainult ühte südamele
panna:

Kui oled otsustanud hakata
mehaanikuks või keemikuks,
siis ära tee seda viga, et
lugenud läbi mõne kirju
reklaamplakati või kuula
nud kõiketeadja sõbra kiidukõnet, viid oma avalduse
automaatikasse või majan
dusse.
Otsusekindlus
on
isiksuse uks tunnuseid ja
minu meelest ongi kõrgkoo
li
peamiseks
ülesandeks
isiksuse
väljaarendamine.
Praktilise märkusena võib lisada,
et tavaliselt Veel enne «ekvaato
rit» vajuvad ära ikka need, kes
liisuga endale eriala valinud.
See, kelleks Sa soovid saada, tu
leb Sinust ikkagi ainult'siis, kui

sa oma ala heas mõttes fan oled.
Automaatikana ei pääse raa
nüüd ef üle ega alt ühest eriala
sest
võrdlusest,
öeldakse,
et
abstraktne automaat on «must
kast», kuhu suubuvad sisendsignaalid ja väljundil saab. uurida
meid huvitavat tulemust (m a ei
pretendeeri mingil juhul teadus
likule täpsusele, kuia dots. Keevallik võib siiski rahul Olla — näe
midagi on ikkagi üliõpilastele kül
ge jäänud). Automaatika klassi
kud ütlevad, et meid «musta kas-,
ti» sisemine ehitus ei huvita,
tähelepanu väärib ainult tema
teotsemise põhimõte — funktsi
oon. Kaugemalt vaadates võib ka
kõrgkooli omamoodi abstraktseks
automaadiks lugeda — Oma si
sendi ja väljundiga. Ma ei hakka
ka kirjeldama, mis moodi see
«must kast» seestpoolt välja näeb
—- kes teab, see teab niigi ja kes
mitte, see. saab kiiresti teada, et
talvel tuleb tundi minna üleriietes
(ei mitte külma pärast, lihtsalt
riideid pole ' kuhugile jätta —
pool.tühjad garderoobid on «t ä is »),
sööklates meile; nuge veel ei
usaldata, ühisel (am)ü kultuur jä 
tab soovida . jne. Need ' on ' kõik
meie' vaesusest:' tingitud, «pisias

ja d » ja rikastumist silmas pida
des võib öelda ,et olukord on
suurepärane, kuid mitte lootu
setu.
Hoopis huvitavam on see, kui
das «must kast» — «rauakool»
teotseb, kuidas ta oma funktsioo
ne täidab. Eespool julgesin pak
kuda teotsemise eesmärgiks isik
suse. arendamist, kuigi tean, et
valdav enamus minuga ei nõustu
— eesmärgiks on- ju kõrgharidu
sega inseneri kasvatamine. Jah,
küllalt palju on meil veel lasteaia
mentaliteediga kasvatajaid. Ometi
on ka kõrgkoolisisene areng jõud
nud niikaugele, et on märgata
esimesi sammukesi akadeemilise
autonoomse tehnikakõrgkooli suu
nas.
SÕ NA
«P E A B » VÕTAB
Ü H A E N A M KUJU «V Õ IB ». Nii
juhtus militaarõppega
(loodan
südamest, et tänased abituriendid
ei .saakski teada, mida -see .endast
kujutab), nii juhtus kohustusliku
õppeprogrammiga ja nii juhtub
tulevikus kõige sellega, niis on
pärit «vorm ilt tehnokraatliku si
sult kasärmukommunistliku» inse
neri tootmise ajastust. Meile ei
ole vaja punast riigieksamit. stuu
diumi

lõpetamisel,

et

selgitada

Ükski areng' ei toimu mõ
ju ja vastasmõju vahelise
konkurentsita. «R au akooli»
arengumootoriks on olnud
üliõpilased ise. Tänased tu
dengid on just sellised, mil
lised nad ise tahavad ja
suudavad olla.
Võimalused organiseeruda kas
tudengiliidu egiidi all või korpo
ratsioonides, tegelda isetegevuse
ga või spordiga ehk osaleda mõ
nes huvi- või erialaklubis on täp
selt sama suured kui võimalused
ühikas õltsi panna (s. t. mitte mi
dagi teha).. Aktiivsus ja initsia
tiiv ei ole enam karistatavad.
Huvitav on märkida, et kogu üli
kooli ulatusest on majanduse ja
automaatika tudengid paistnud
silma suurima tegutsemistahtega.
Kui tulevastest juhtidest võib aru
saada — on ju majanduse mit
med alad seotud ühiskondlik-poliitilise tegevusega, siis automaa
tika fenomen on tähelepanu vää
riv.

unustada ka seda, ct eriala ei
oie päris klassikaline rauatöö ala,
Juhliniisteoorias, algoritmides, ar
vutite tarkvaras puutuvad- kokku
inimmõtte areng ja tehnilised või
malused — võiks öelda, et tege
mist on tehnilise filosoofiaga.
Ei ole ilmselt mõtet püüda võr
relda võrreldamatuid, tähtis on,
et igas teaduskonnas iga - üliõpi
lane saaks ennast maksimaalselt
arendada. Ja mitte ainult oma
eriala piires, vaid ka laiemalt —
kõiges, mida ta enda jaoks olu
liseks peab.
Et kaotada kiiresti homo sovetieuse saba ja sarved on Tehnikaülikooliski taastanud oma tege
vuse mitmed korporatsioonid ja
seltsid. Korp! Tehnola liikmena
võiksin kasutada võimalust meie
must-rohelise-valge lipu alla kut
suda kõiki huvilisi, kuid see pole
mõeldav. Meie eesmärk ei ole ar
vukuse ülespuhumine, vaid oma
liikmeskonna vaimsuse arendami
ne. Igaüks, kes tahab tõeliselt
ennast arendada, kes ei rahuldu,
«harju keskmisega» ja on nõus
eesmärgi nimel enda kallal vaeva
nägema, võib koonduda «Tehnola»lipukirja «nooruse lakkamatu püüe
edu poole» alla. Tean, et selliseid
ei ole palju. Enamusele sobib tu
dengiliidu ideoloogia, kus lihtliikmeilt palju ei nõuta (ainult liik
memaksu) ja palju pakutakse. N ii
ongi igaühel valik ja see on hea.

Automaatika teaduskond ei oma
aastakümnete pikkuseid traditsioo
ne — ta on noor mitmes mõttes.
Eelkõige — teadus-, mida õpeta
Lõpetuseks tulen oma va 
takse, on viimase suure sõja
rem välja öeldud
m õtte
sünnitis ja meie kuulsusrikkas
juurde tagasi.
Kõrgkool
ajaloos on lisaks mälestusväärne
periood küberneetika põrandaalu peab
arendama
isiksusi.
sest arenguloost. Teaduskond on
P elgalt õppeprogram m i lä 
loodud 1965. aastal — noorim
bimisest aga ei piisa. Sel
praegustest TTÜ teaduskondadest.
lega võib täita ainult m iini
Enamus õppejõududest on ise
samas õppinud, lõpetanud ja siis
mumprogrammi — saada
ka tööle jäänud —- seega suure
inseneridiplomi. E t saada
malt jaolt noored mehed. Huvitav
rohkem,
et muutuks kogu
on veel see, et elektroonika, ar
vutustehnika ja kogu automaatika
Su mõttemaailm ja jõuaks
areng on nii kiire, et ühegi õppe
jõu konspekt ei pea üle paari- ■uuele tasandile, selleks tu
kolme aasta vastu, pidevalt peab
leb ise käed külge lüüa ja:
olema kursis uuendustega, õppe
ennast näidata.
jõududel tuleb samuti õppida. Tih
ti on nii, et mõni arvutiianMst
Head põrumist soovides
üliõpilane võib mitmes konkreet
stud. rer. aut. tenolus
ses küsimuses sama eriala õppe
ARDO OJASALU
jõudu i>e õ p e t a d a ,
lii maksa

AASTA USA E R A H U M A N IT A Ä ^
KOULEDŽIS
Ig a
U S A keskkoolilõpetaja,
kui ta l on kiillalt raha õppe
maksu tasumiseks, võib ESI
T A D A A V A LD U S E kolledžisse
astumiseks. Ja kui vastuvõtu
kom isjon leiab, et tegemist on
targa ja huvitava inimesega,
siis ongi tulevasel tudengil neli
j ärgnevat aastat
õppimisest,
tudengielust ja valikuvõimalus
test tulvil. Iga semestri algu
seks valib üliõpilane endale
kursused, mida ta õppida ta
hab. Selleks on olemas paks
K A T A L O O G , mis sisaldab um
bes 1000 õppeaine kirjeldused.
V alid a on alates matemaatikast
ja füüsikast kuni muusika ja
balletini. Kursuseid on kolme
tasemega: algajaile, keskmise
tasemega ja kõrge tasemega,
nin g üldjuhul saab järgmise
taseme ainet võtta vaid juhul,
kui nõrgem tase on läbitud.
Tein e kasutada olev trükis on
T U N N IP L A A N , kus on kirjas
kõigi loengute (tundide) toimu
mise ajad ja kohad ning tu
dengil tuleb nende kahe info
allika . sisudest endale sobiv
tunniplaan kokku panna. Kesk
m iselt õpib iga üliõpilane N E L I
A IN E T semestris. Küm ne päe
v a jooksul
semestri alguses
võ ib lisada oma tunniplaani
uusi aineid ja kuni poole se
mestrini võib mõne aine .'õppi
misest loobuda, Hilisem , loobu
mine võrdub läbikukkumisega.
O M A E R IA L A valib Üliõpi
lane teise õppeaasta lõpuks.
Siis peab tal lõpuks teada ole
ma, mis ted a . tõeliselt huvitab.
Erialadiplomi saamiseks tuleb
lõpetada teatud arv kursuseid,
m illest pooled : on erialased.
Hinne pannakse kogu semestritöö KO O N D H IN D E N A. Saada
võib A, B, C, D või P-i. V ii
mane on läbikukkumine:. M in-)

geid KO RD U SEKSAM EID E I
EKSISTEERI, Umbes veerand
kursustest võib. võtta m itte
hinde peale, vaid lihtsalt «a r
vestatud/mittearvestatud» pea
le. Kõik tööd ja eksamid tulebikka teha, aga pole va ja pin
gutada parema hinde saami-*
seks.
Tudengite käsutuses on suur
avariiulitega raamatukogu, ar
vutuskeskus
(kõik
kodutööd
peavad olema trükitud (arvu
til)) ja hulganisti vaba aja.
veetmise paiku (spordisaalid ja
-väljakud, kohvik, baar jne.).
Kuna kõik tudengid elavad
üldjuhul kolledži territooriumil
(ülikoolilinnakus)
ja k a ena
mus õppejõude elab sealsamas,
siis on õppimiseks loodud tõesti
soodsad võimalused.
K õ ik on
käe-j ala juures: nii õppimiseks
vajalik kui ka lõbus seltskond.
Lõpuks kõige meeldivamast.
Kool algab septembris ja ok
toobris on kümnepäevane vahe
aeg. Semester lõpeb enne Jõu
lupühi. Siis on kuu aega vahet.
Märtsis on kahenädalane ke
vadvaheaeg ja mai lõpust võib
hakata suvepuhkust veetma —
septembrini. Ja hariduse--, üle
kurta ei saagi.
PE E TE R VÕRK,
arvutite ja ärvutivõrfeüäe
eriala diplomand
(L I- lö l; Vassar ' College)

Märkus: -Peeter V õrk ei ole:
dekaani sugulane, 1988/89. Õp
peaastal õppisid USAs • kolm
teaduskonna üliõpilast: Peeter
Võrk, K alev Kask ja K alev
Tanner, Valiku kriteeriumideks
olid hea Õppeedukus, inglise
keele vaba valdamine ja sport
likku.?. Meie meeste hinded olid
äinült :■A ;: pü BÜ

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI STRUKTUURIST
TTÜ üldjuhiks on rektor, Eesti NSV TA akadeemik, prof. B. Tamm.
ülikooli juhtimisülesanded töölõikude järgi on jaotatud nelja pro
rektori vahel: õppeprorektor prof. M. Graf, õppeprorektor prof.
V. Mikkalt teadusprorektor prof. I. Kjeis ja haldusprorektor J. Reim.
Tehnikaülikooli päevaõppe üliõpilaskond jaguneb kuude profilee
rivasse teaduskonda, mille koosseisus on õppetööd läbiviivad kateed
rid, laborid.
Need teaduskonnad on järgmised:
1. Energeetikateaduskond, dekaan dots. O. Tapupere, prodekaan
dots. J. Lootus. Dekanaat asub Kalinini t. 82, tuba 321, tel. 47 1722.
2. Automaatikateaduskond, dekaan dots. J. Virk, prodekaan dots.

A. Annus. Dekanaat asub Akadeemia tee 1, peahoone II korpus tuba
201, tel. 5320 89.
3. Mehaanikateaduskond, dekaan dots. M. Pikner, prodekaan dots.
R. Lees. Dekanaat asub samuti peahoones, V korpus, tuba 201, tel.
532355.
4. Ehitusteaduskond, dekaan dots. K. Hääl, prodekaan dots. R. Oras.
Dekanaat peahoone III korpuses tuba 202, tel. 532369.
5. Keemiateaduskond, dekaan dots. T. Kaps, prodekaan dots. A. Viikna. Dekanaat peahoone IV korpuses tuba 202, tel. 53 2943.

6. Majandusteaduskond, dekaan dots. J. Tämberg, prodekaan dots.
R. Plats. Dekanaat asub Kalinini t. 101, tuba 211, tel. 4743 70.
Peale eelpool nimetatute on Tallinna Tehnikaülikoolis ka ühis
konnateaduste ja üldteoreetiliste õppeainete teaduskonnad. Dekaanid
on vastavalt prof. V. Parol ja dots. A. Lõhmus. Need teaduskonnad
koordineerivad vastavate kateedrite tööd ja teenindavad kogu üli
kooli õppeprotsessi.
Nende üliõpilaste õppetöö korraldamisega, kes õpivad ülikoolis
kutsetööga paralleelselt, tegelevad:
1. Kaugõppeteaduskond, dekaan dots. A. Virkus ja prodekaan dots.
H.-E. Kabral. Dekanaat asub Kalinini t. 101, tuba 219, tel. 47 42 64.
2. õhtune teaduskond, dekaan dots. H. Ross, prodekaan dots. F. Angelstok. Dekanaat asub Akadeemia tee 1, peahoone III korpuses tuba
127, tel. 53 22 10.
3. Kohtla-Järve üldtehniline teaduskond (õhtune õppevorm), dekaan
dots. H. Türkson. Dekanaadi aadress: 202020 Kohtla-Järve, Narva
mnt. 35. Telefon 47 801.
öppe-allüksustena töötavad ülikoolis ka ettevalmistusosakond (Ka
linini t. 101 tuba 318, tel. 47 4073) ja ettevalmistuskursused (Kali
nini t. 82 tuba 311, tel. 472739).
Narvas asub TTÜ konsultatsioonipunkt. Aadress: 202000 Narva,
Dejevi i. 15. Telefon 22 705.

ENERGEETIKATEADUSKOND
MÄENDUS
(eriala 09.02)
Mäeinsenere vajavad kõik et
tevõtted, mis tegelevad maa
varade kaevandamise ja töötle
misega* kuid ometi ei taha noo
red mehed seda kutset oman
dada. Ja selle peamiseks põh
juseks on teadmatus. Tihti ar
vatakse, et mäemees tähendab
looduserikkujat, põlevkivikaevurit, kuumaastike
tekitajat,
kõige segaminipöörajat jne. Sa
muti arvatakse, et kaevandus
on ka tänapäeval selline nagu
Zola «Söekaevurites», nagu po
leks viimase saja aasta jook
sul olnud mingit arengut. See
kõik pole aga hoopiski nii. Mui
dugi, maavara kaevandamisel
lüüakse paratamatult looctoses.-edu. i.:
i/ina m aavarasid
tcuc-. ..r.dsmata nin g kasutama
ta oleks m õeldamatu tsivilisee
ritu d elu.

M Ä E IN SENER peab olema
väga laiahaardeline spetsialist,
lisaks kitsale mäeeriala tund
misele peab ta kui mäeette
võtte juht põhjalikult tundma
keskkonnakaitse
probleeme,
hoonete
ja
teede
ehitust,
elektri- ja soojusenergeetikat,
olem a
kursis majandusja
olmeküsimustega ning põhjali
kult tundma ka arvutustehni
kat
T T Ü s õpetatakse mäeinsenere
v ä lja juha alates 1938. aastast
n in g siiani on ta ainuke mäeinsenere ettevalm istav kõrgkool
kogu Baltikumis. Mäeinseneriks
võ ib päevases õppevormis õppi
d a iga füüsiliselt ja vaimselt
terve keskharidusega noormees,
kes
vastavat soovi avaldab
ning sisseastumiseksamid posi
tiivselt sooritab. Juba alates
esimesest kursusest on üldteoreetilised ja -tehnilised õppe
ained tihedalt seotud spetsiifi
liste erialaainetega nagu geoloo
gilised distsipliinid, kus antak
se teavet Maa ehituse ning
m aavarade kohta. Alates kol
mandast kursusest kandub õpe
tuse
põhirõhk
erialaainetele.
Õpitakse
tundma mäenduse
tehnoloogiat ja tehnikat, täna
päevastes kaevandustes ja kar
jäärides kasutatavaid masinaid
ja seadmeid, suurt tähelepanu
pööratakse tehnoloogiliste prot
sesside mehhaniseerimisele ja
automatiseerimisele. Selle kõi
ge kõrval antakse veel ka loo
duskaitse- ja majandusalaseid
teadmisi, sest tulevased mäe
insenerid peavad ju teadma,
m ida läheb maksma maavara
de kaevandamine n ii loodusele
kui ka rublades mõõdetuna.
K õrvu ti teoreetiliste teadmiste
ga saadakse ka otseselt prakti
lisi kogemusi, seda n ii insti
tuudi laborites kui tootmispraktikatel eesrindlikes kaevan
duses. Lisada võiks veel seda,
et
T T Ü s on
mäeinseneride
väljaõp e niivõrd laiahaardeline,
et võim aldab lõpetamisel edu
kalt töötada nii kaevandustes
kui karjäärides.

Noori mäeinsenere ootab pä
rast instituudi lõpetamist väga
lai tööpõld — neid oodatakse
tööle kõigis ettevõtteis, mis
tegelevad maavara tootmise ja
ümbertöötlemisega. Suur nõud
lus mäeinseneride järele on
kõrvuti põlevkivitööstusega ka
ehitusmaterjalide
tööstuses
ning teedeehituses, sest ehita
da on alati ja kõikjal tarvis,
selleks on tarvilikud ehitus
materjalid, mida on omakorda
vaja kaevandada. Samuti v õ i
vad noored mäemehed asuda
tööle teaduses, sest ka selleks
on Eestimaal piisavalt võim a
lusi. Juba instituudis õppimise
ajal
on
võimalus
alustada
uurimistööga ning teenida ene
sele sellega ka päris arvesta-

elektrisüteemide
küberneetikat
(süsteemiteooriat, elektrisüsteemi
de releekaitset, automaatikat, telemehaanikat ja automatiseeritud
juhtimissüsteeme, režiimide opti
meerimist, juhtimistehnikat). Spet
siaalne
ettevalmistus
saadakse
arvutustehnika ja matemaatiliste
meetodite rakendamise alal. Reas
ainetes käsitletakse elektrisüstee
mide juhtimist ja projekteerimist.
Erialal toimub spetsialiseerumi
ne kahes suunas: 1) energoküberneetika, kus pööratakse põhitähe
lepanu elektrisüsteemides toimu
vatele protsessidele ja nende juh
timisele; 2) elektrivõrgud ja elekt
rivarustus, kus õpitakse põhjali
kumalt tundma elektroenergeetikaseadmeid, nende ekspluatatsi
ooni ja projekteerimist. On või-

mäeinseneride
suurt tantsust
rahvamajandusele,
on
m eile
kehtestatud terve rida soodus
tusi ning seda juba alates ü li
õpilaspõlvest.

videie või ettevõtete vajadustele.
Elektrisüsteemide kateedri juu
res on rida erilaboreid (elektrimaterj alide,
kõrgepingetehnika,
elektrisüsteemide režiimide, auto
maatika ja telemehaanika, elektri
seadmete laborid,
kus täienda
takse loengutel saadud teadmisi.
Üliõpilaste käsutuses on kateedri
arvutid ja TTÜ arvutisaalid. Projekteerimiskogemuste
saamiseks
koostatakse kursusetöid ja -pro
jekte. Ettevõtete praktilise tege
vusega tutvutakse ja osaletakse
selles
tootmispraktikatel
Eesti
energiasüsteemi ettevõtetes, IV ja
V kursusel aga reeglina tulevasel
töökohal. Parimad üliõpilased vii
bivad praktikal välismaal.
Õppetöö kõrval tegeldakse tea
dusliku
uurimistööga,
uurides
elektrilahendusi, koostades algo
ritme ja programme raalile, pro
jekteerides juhtimisseadmeid jne.
Kateedri juures tõotab energia
süsteemide küberneetika teaduslabor, kus leiavad rakendust ka
üliõpilased.
Eriala üliõpilast ühendab oma
selts AVE eesmärgiga arendada
igakülgselt oma liikmeid, popula
riseerida eriala, hoida ja tugev
dada sidemeid üliõpilaste, kateed
ri ja vilistlaskonna vahel.
Vajalikud eeldused ja tulevane
kutsetöö. Eriala võib õppida iga
keskkoolilõpetanu. Siiski on eel
duseks teatud huvi arvutustehnika
ja tehnika vastu üldse ning hea
vahekord reaalainetega, eelkõige
matemaatika ja füüsikaga.
Eriala lõpetanuid ootab tööpõld,
mis rahuldab väga erinevate kal
duvustega inimesi. Nad töötavad
inseneride, ja juhtidena elektri-,
automaatika-, releekaitse-, ja telemehaänikasea dmete
ekspluatat
siooni alal; samuti elektrisüstee
mide režiimide uurimise, opera
tiivjuhtimise jm.
valdkondades
projekteerijate,- teadurite, õppejõu
dudena.
Tanu laiale profiilile töötavad
lõpetanud peale Eesti energiasüs
teemi ka paljudes teistes asutus
tes ja ettevõtetes. Nii töötab 31%
lõpetanuist energiasüsteemi ette
võtetes, 23% tÖöstusettevõtetes,
17% teadusasutustes; 13% projektinstituütides,
12% põlluma
janduses, ,4% mujal. Head on
võimalused teadmiste täiendami

ELEKTROENERGEETIKA
(eriala nr. 10.02)
Erialast rahvamajanduses. Elektroenergeetika
tegeleb
elektri
energia tootmise, jaotamise ja
tarbimisega. Ta on üheks täna-,
päeva majanduse alustoeks, kus
rakendatakse ulatuslikult elektroo
nikat, automaatikat, telemehaanikat, arvutustehnikat.
Eestis on elektroenergeetika üks
tähtsamaid tootmisharusid, olles
iga tööstus- ja põllumajandusette
võtte koostisosaks. Tänapäev, eriti
IME, seab meie elektroenergeetika
ette suuri ülesandeid: elektrijaa
made rekonstrueerimine ja võrku
de arendamine, energia tarbimise
kasvu ja kadude vähendamine
tehnoloogia
täiustamise
arvel,
koostöö
edendamine välismaa
energeetikutega, energeetikauurlngute arendamine tulemuste eks
portimisega jne. Nende lahenda
miseks- on vaja palju kvalifitsee
ritud insenere. See vajadus kas
vab seoses Eesti inseneride sõja
järgse
põlvkonna
jõudmisega
pensioniikka. Meie elektroenergeetikud peavad peatama Eestile
pealesurutud energeetika
arutu
laiendamise. Seejuures
peavad
nad hästi tundma
looduskaitse
küsimusi ja omama rohelist mõt
lemisviisi, et tagada Eestis inim
sõbralik energeetika. Loota saame
ainult endile!
Spetsialistiks saamine. Elektroenergeetikainsenere on üle 70
aasta ette valmistanud TTÜ elekt
risüsteemide kateeder ja tema eel
käijad. Praegu saab eriala õppi
da päevases ja kaugõppe osakon
nas.
Vajaliku ettevalmistuse saami
seks Õpivad eriala üliõpilased üld
ainete kõrval tundma elektrofüüsikat (elektrotehnika teoreetilisi
aluseid, kõrgepingetehnikat, elektrimaterjale),
elektrisüsteemide
seadmeid ja aparaate, (elektrimaslnaid ja -võrke, elektri- ja ala
jaamade elektrisüsteemides kulge
vaid protsesse (normaal- ja siirdeprotsesse,
liigpingeid)
ning

seks aspirantuuris nii Eestis kui
väljaspool. Umbes 5% lõpetanuist
on omandanud teadusliku kraadi.
Umbes 70% lõpetanuist töötab
Tallinnas, ülejäänud enam-vähern
ühtlaselt üle vabariigi.
SOOJUSENERGEETIKA
(eriala 10.07)
Soojusenergeetika on energee
tika haru, mis tegeleb soojuse
tootmise* edastamise ja kasuta
mise probleemidega: soojusenergeetikairxsener aga spetsialist,
kellel on vajalikud teadmised
nende probleemide lahendami
seks.
Eesti oludes on soojusenergeetikainseneri tegevusväli m it
metahuline. Ühelt noolt oõhiuskaasaegne, maailmas unikaalne,
suurenergeetika ja teiselt poolt
Eesti N S V tööstusele omased
ettevõtted, kus hulgaliselt ka
sutatakse
soojusenergeetilisi
seadmeid: aurukatlaid, soojusja massivaheteid, tööstusahje,
aurutus-, kuivatus- ja külmutusseadmeid, auruturbiine jne.
Nende seas ehitusmaterjalide
tööstuse
ettevõtteid
(ehitus
kivide, silikaatbetooni, ehituskeraamika tootmine), puidutööt
lem ise tselluloosi- ja paberi
tööstuse, keemiatööstuse mõne
haru ettevõtteid.
Õppetöö seostub tootmispraktikaga
soojuselektri j aamas,
tööstusettevõttes,
projektinstituudis ja uurimislaboris. A l
gab
see
tutvumispraktikaga
pärast I kursust, I I I ja IV
kursuse järel on ekspluatat
siooni- ja projekteerimispraktika, V kursusel otsekohe pä
rast auditoorse õppetöö lõppu
diplomieelne praktika, mis sa
geli toimub tulevases töökohas.
Traditšioonks on kujunenud
iga-aastane
praktikagruppide
vahetamine rahvademokraatia
maadega. Vahetusgrupp moo
dustatakse peamiselt I I I ja IV
kursuse üliõpilastest.
SOOJUSNERGEETIKAINSENER1DE defitsiit
vabariigis
sunnib paljude asutuste juhte
pakkuma soojusenergeetikutele
häid palga- ja olmetingimusi
ning loob alused kiireks tõu
suks ametiredelil.
ELEKTRIAJAM ID JA
TÖÖSTUS A U T O M A A T IK A
(eriala 21.05.)
Elektriajam — see oh elekt
rimootor koos juhtimiseadmetega — vahend, millega elekt
rienergia muudetakse mehaa
niliseks energiaks ning millega
juhitakse tööprotsessi. Arene
nud tööstusmaades kasutavad
elektriajam id kaks kolmandik
ku elektrienergiast. E lektriaja
meid esineb praktiliselt igas
rahvamajandusharus
tööstu
ses, ehituses, põllumajanduses,
transpordis, sides, tervishoius,
aga ka olmes.
M eie kodust tuttavatest elekt
riajamitest kõige täiuslikum ja

ühtlasi kõige keerulisem on
magnetofoni elektriajam , sest
lindi kiirus tuleb hoida pide
valt ühesugune, et taasesitatav
heli sarnaneks täpselt salves
tatuga.
Tööstuses üks huvitavam aid
ja perspektiivikam aid on roboti
elektriajam.
Roboti
jäsemed
peavad saama liikuda erineva
tes suundades erisuguse kiiru
se või kiirendusega ning täp
selt täitma ülesande. Selleks
juhitaks neid mikroprotsessori
ga. Ajam iinseneride koolitam i
ne toimub kahel kitsamal eri
alal:
A — tööstusautomaatika ja
elektriajamid;
B — tööstusseadmete prog-

1 Elektriinsenerid erialal 21.05
saavad laialdase ettevalmistuse
tööks
teadusinstituutides,
kanstrueerimisbüroodes,
projektasutustes, montaaži- ja häälestusorganisatsioonides
ning
tööstusettevõtteis mistahes rah
vamajandusharus.
näiteks
elektrotehnika-, aparaadi-, ma
sina-, laevaremondi-, elektroo
nika-, paberi- või mõnes teises
tehases,
samuti
kolhoosidessovhoosides.
ELEKTROM EHAANIKA
(eriala 18.01)
e l e k t r o m e h a a n i Ka

PROBLEEMID
.RAHVAMAJANDUSES
Elektrienergia kasutamise üheks
peamiseks viisiks on selle energia
muundumine tööprotsessis mehaa
niliseks või soojusenergiaks. Põ
hilisteks energiamuundajateks on
elektrlmasinad ja -aparaadid, kus
juures nende häireteta töö taga
miseks
kasutatakse
omakorda
mitmesuguseid juhtimis- ja köntrolliseadmeid ning -aparaate.
Elektromehaaniliste
muundusvahendite kasutusala on väga lai.
Elektrienergia ülekande ja -jao
tussüsteemide
üheks
oluliseks
seadmeks on trafo. Tööstusette
võtteis käitatakse tööpingid val
davalt elektrimootorite abil ja
nende tööd juhivad — kontrolli
vad elektriaparaadid. Põllumajan
duses näiteks ühes kaasaegses
kuivatikompleksis teevad põhilise
töö ära kümned ja kümned eri
neva võimsusega elektrimootorid.
Eiektrimasinaid jä -aparaate ka• sulame laialdaselt ka igas kodus.
Näiteks tolmuimeja,. pesumasin,
kohviveski, magnetofon, triikraud,
elektriradiaator — igaühes neist
toimub elektrienergia muundami
ne kas . mehaaniliseks . energiaks
(elektrimootori abil) või soojus
energiaks' (elektriliste kütteelementide abil).
Elektrienergiat
mehaaniliseks
või soojusenergiaks muundaväid
seadmeid ja aparaate toodetakse
üsna paljudes Eestimaa tehastes.
Näiteks tehas «V o lta » toodab
(Järgneb 5. lk.)

MAJANDUSTEADUSKOND

ENERGEETIKATEADUSKOND
mitmes erinevas modifikatsioonis
keskmise võimsusega elektrimoo
toreid, aga ka elektriradiaatoreid
ja. muud laiatarbe kaupa.
N i i . kasutatavate elektrimasina
te, -aparaatide ja -seadmete pro
jekteerimiseks ja tootmiseks kui
ka oskuslikuks kasutamiseks va
jatakse insenere — spetsialiste.
Vajalike oskustega elektromehaanika insenere valmistatakse ette
TTÜ energeetikateadüskonnas eri
alal «Elektromehaanika», kusjuu
res põhjalikumat ettevalmistust
on võimalik, saada kahes kitsa
mas ainevaldkonnas:
O elektrimasinate ja -aparaatide
projekteerimine
ja
tootmise
tehnoloogia
Ö elektrimasinate- -aparaatide ja
seadmete ekspluatatsioon.
Lisaks neile on võimalik spet
sialiseeruda elektromehaanika alal
pedagoogilisele tööle kutsehari
dussüsteemis.
Spetsialiseerumine
kitsamale erialale toimub pärast
kolmandat kursust.
SPE TS IA LIS TIK S SAAM INE
Erialal «Elektromehaanika» toh
mub õppetöö viie aasta väitel,
kusjuures õppeplaanis on järgmi
sed õppeainete grupid:
1) üldained, sealhulgas majan
duse, ärinduse, filosoofia, insene
ripsühholoogia ja keskkonnakait
se alustest, keeleõpetus, kehaline
kasvatus;
2) kõikidele elektriinseneridele
õpetatavate baasainete tsükkel:
matemaatika, füüsika, elektrotehrnika teoreetilised alused, program
meerimine ja arvutustehnika sead
med,
elektrimaterjalid, tööstus
elektroonika, mõõtmis- ja eksperimenditehnika;
3) elektromehaanika
inseneri
dele vajalikud lisabaasatned: rakendusmehaanika ja materjaliõpe
tus, tehniline
term odüna arnika,
hüdraulika ja aerodünaamika alu
sed;
4) elektromehaanika inseneride
le
erialaained:
elektrimasinate
üld- ja erikursus ning katseta
mine, elektrise*adnu*d ja -aparaa
did, automaatjuhtimise
teooria.
5)
kitsamal spe
õpetatavad eriained: elektrimasi
nate ja -aparaatide projekteeri
mine
(ka
raalprojekteerimine),
nende seadmete tootmise tehnoloo
gia, tehniline kontroll; elektrima
sinate ja -aparaatide ekspluatat
sioon ja remont, nende seadmete
vibratsioon ja müra, valgustus
tehnika. Pedagoogilise suunitluse
korral õpitakse ka pedagoogika
j a psühholoogia erikursusi.
õppeaja kestel teeb «Elektro
mehaanika» eriala üliõpilane. 8
kursusetööd ja -projekti. Teise
kursuse lõpul toimub 4 nädala
vältel tutvumispraktika mõnes va
bariigi elektrimasinaid võir sead
meid tootvas ettevõttes, kolmanda
ja neljanda kursuse järel aga
kahekuulised
tootmispraktikad.
Käiakse tutvumas ka Soome vas
tava profiiliga tehaste tootmis
protsessiga üliõpilaste praktika*gruppide vahetuse korras koostöös
Helsingi Tehnikaülikooliga.

õppetöö lõpeb riigieksamiga ja
sellele järgneva diplomipraktika,ga (tavaliselt tulevases töökohas)
nii dipiompröjekti või -töö . koos
tamise ja kaitsmisega, õppetöös
üurijaeeldustega ■ silma paistnud
üliõpilased saavad juba noorema
tel kursustel lülituda teaduslikku
uurimistöösse ja pärast diplomL
töö või -projekti kaitsmist asuvad
tööle kas TTO-s või mõnes teadusinstituudis.
Erialal «Elektromehaanika» va l
mistab insenere ette elektroteh
nika aluste kateeder, mis elektri
masinate kateedri nime all loodi
1962. aastal. Esimesed elektromehaanika
..insenerid
erialal
«Eleklrimasinad» lõpetasid meie
kõrgkooli juba 1951. aastal. Kok
ku on elektrimasinate ja -aparaa
tide aial meil kõrghariduse saa
nud 341 inseneri, kes praeguseks
töötavad väga erinevates rahva
majandusharudes.
Tegevusvald
kondade järgj jagunevad meie
senised lõpetanud järgmiselt: 32%
tööstuses, 17% põllumajanduses,
16% teaduslikul ja pedagoogili
sel tööl, 11% projektasutustes,
24% mujal.
Erialal «Elektromehaanika» saa
dav laialdane ettevalmistus lubab
meie lõpetajatel edukalt töötada
elektrimasinaid ja -seadmeid toot
vates ettevõtetes nii konstrukto
rina ja projekteerijana kui ka
tootmisprotsessis
tehnoloogina,
meistrina, tsehhijuhatajana. Ekspluatatsioonialase süvaõppe kor
ral saab eriala lõpetanu hakka
ma igasuguste ettevõtete ja asu
tuste energeetika juhtimisega in
senerina, energeetikuna või pea
energeetikuna nii linnas kui ka
maal põllumaja duses.

mete alal, õppides tundma nii
nende ehitust kui ka neis toi
muvaid
protsesse. Et juhtida
keerukaid elektriseadmeid mit
mesugustes režiimides j a neid
projekteerida, peavad nad hästi
valdama kaasaegset arvutusja
tmikröprotsessortehiiikat,
matemaatikat ning küberneeti
kat.
Alates kolmandast kursusest
toimub
elektrisüsteemide
ja
-võrkude
eriala
üliõpilaste
spetsialiseerumine kahes suu
nas .— «ENERGO K ÜBERNEET IK A * ning «ELEK TR IVÕ R 
GUD
JA
E LE K TR IV A R U S
TUS»..
Elektrisüsteemide ja -võrku
de eriala lõpetanud insenere
ootab ees avar tööpõld, mis
rahuldab
kõige
erinevamate
huvidega inimesi. Eriala lõpe
tanud töötavad
inseneridena,
peaenergeetikutena ja muude
tippspetsialistidena
elektri-,
automaatika-, releekaitse- ja
telemehaanikaseadmete
ekspluatatsiooniälal,
arvutuskes
kustes, elektrisüsteemide režiimide uurimise, operatiivjuhti
mise jm. valdkondades, projek
teerijatena, teaduritena, õppe
jõududena.

E LEK TEO ENER G EETIK A
(eriala 10.02)
Elektrienergiat loetakse õigu
sega tänapäeva tsivilisatsiooni
alustoeks.
Teda rakendatakse
laialdaselt kõigis inimtegevuse
valdkondades.
Ilma
elektrita
informaaJ ® areng. Elektroenergeetikata poleks mõeldav töö
tootlikkuse kasv, inimeste kul
tuuri- ja elatustaseme tõus.
Tänapäeva elektrisüsteemides
kasutatakse laialdaselt elekt
roonika,
automaatika,
telemehaanika, arvutustehnika ja
küberneetika saavutusi. Liial
damata võib öelda, et elektroenergeetika on üks kõige kübernetiseeritumaid
tootmis
harusid.
Elektroenergeetika Inseneriks
on
võimalik
õppida
TTÜ
elektrisüsteemide jja -võrkude
erialal.
Selle eriala insenerid
on laia profiiliga spetsialistid,
kes on võimelised
töötama
elektrienergia tootmise ja jao
tamise mitmesugustes valdkon
dades. Nad saavad põhjaliku
^ettevalmistuse elektri-, auto
maatika- ja telemehaanikasead-

Esimese pärastsõjaaegse üli
õpilasorganisatsioonina
Eestis
alustas 29. oktoobril 1987. a.
A V eriala selts EÜS «A V E ».
A V — see tähistab TT Ü elektroenergeetilca
eriala
ja siit
järeldub, ct «AVE»sse saavad
Õpilased, vilistlased ja elektri
süsteemide kateedri õppejõud.
Selts loodigi
eriala populari
seerimiseks ja sidemete laien
damiseks. Mõlemad eesmärgid
on täidetud — taas on kon
kurss T T Ü
elektroenergeetika
erialale ja üliõpilastel tekki
nud kontaktid mitmete ettevõ
tetega, eriti Põhja Kõrgepingevõrkudega, kes hakkas meie
sponsoriks. Vähemtähtis
pole
ka üliõpilaste ja õppejõudude,
suhete soojenemine.
Kui rääkida seltsi siseelust,
siis pole meil
kodukord nii
võrd reglementeeritud kui va
nadel korporatsioonidel. ,Teeme
just seda, mida H E A K S peame.
Siiamaani igatahes oleme suut
nud säilitada vastastikuse vii
sakuse ja anarhia tundemärke
pole kah veel näha.
A N D R E S BEEK,
EÜS «A V E »

. Eestimaa edasise arengu sõlmprobleemiks on tema majanduse
kui mitmetahulise ja keeruka süs
teemi viimine põhimõtteliselt uue
le tasandile. Selleks vajame eel
kõige kvalitatiivselt uut majan
dusspetsialistide
kaadrit,
kelle
koolitamiseks oleme järgmisest
õppeaastast kavandanud mitmeid
olulisi uuendusi. Meie eesmärk
•on tulenevalt Eesti ühiskonnaelu
vajadustest ühelt poolt ja rahvus
vahelise haridussüsteemi kogemus
test teiselt poolt muuta majan
duslik kõrgharidus enam inim
kesksemaks ja paindlikumaks.
•Alates 1990. a. vastuvõtust ole
me loobunud üleliidulisest eriala
de loetelust, kuna selle järgimine
ei võimaldaks saavutada püstita
tud eesmärke. Kuulutame välja
vastuvõtu k o l m e l e e r i a l a l e :
RAHVAMAJANDUSE ÖKONOO
M IKA JA JUHTIMINE
ETTEVÕTTE ÖKONOOMIKA JA
JUHTIMINE
INFOTÖÖTLUS
Erialade arvu oluline vähenda
mine (viimastel aastatel oleme
üliõpilasi vastu võtnud 7—8 eri
alal) ei tähenda sugugi etteval
mistatavate spetsialistide erialali
se spektri ahendamist. Pigem vas
tupidi,; ses.t on eraldi erialana
välja toodud asjatundjate ette
valmistamine
üldmajanduslike
probleemide lahendamiseks, mil
leks varem polnud võimalust ega
erilist vajadustki. Erialade for
maalse arvu vähendamine võimal
dab baseeruda senisest tunduvalt
enam fundamentaalsele maj andusteadusliküle käsitlusele ning õppe
protsessi korraldamise suuremale
paindlikkusele.
Eelnimetatud põhimõtetest läh
tudes korraldame ÜHISE VAS
TUVÕTU kahele põhilisele ma
janduserialale
s. t. rahvamajan
duse ökonoomika ja juhtimine
ning ettevõtte ökonoomika ja
juhtimine. Mõlema eriala kõik
üliõpilased õpivad koos kaks esi
mest õppeaastat. Seejärel toimub
üliõpilaste jagunemine nende eri
alade ja spetsialiseerumiste ehk
õppesuundade lõikes.

RAHVAMAJANDUSE ÖKONOO
M IKA JÄ J U H T iM lŠ B ERIALÄL
kaks;
1. Riigiorganite
juhtimine

ökonoomika

ja

2. Omavalitsusorganite
Ökonoo
mika ja juhtimine
Nendes suundades jätkab õpin
guid umbes 15% ühiselt vastu
Võetud üliõpilastest.
KÄITISE ÖKONOOMIKA JA
JUHTIMISE erialal on ette näh
tud järgmised õppesuunad:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Raamatupidamine
Majandusanalüüs
Plaanimine
Juhtimine
Turustamine
Too ökonoomika ja sotsioloo
gia
Välismajandussidemete korral
damine
Tootmise korraldamine

Pärast teist kursust, jätkab kõi
ge enam. üliõpilasi TOOTMISE
KORRALDAMISE
õppesuunas
(umbes 30% ühiselt vastu võetud
üliõpilastest). See õppesuund on
välja kasvanud endistest majan
dusinseneri erialadest (masinaehi
tuse ökonoomika ja juhtimine;
ehituse, ökonoomika ja juhtimine,
teeninduse ökonoomika ja juhti
mine) ja tema eripäraks oh ko
hustuslik . tehnoloogiliste ainete
tsükkel: ehitustehnolõogilised, masinaehitustehnolbogilised;
kergetöõstustehnoloogilised, teenindustehnoloogilised või. kommunikatsioonitelhnoloogilised ained.
Nii
haarab näiteks ehitustehnoloogiline tsükkel ehitusmaterjalide; ehitusmašinate, ehituskonstruktsioo
nide, tsiviil- ja tööstushoonete ning'
ehitustehnoloogia aineid.
RAAM ATUPID AM ISE ja M A 
JANDUSANALÜÜSI õppesuunad

Killuke EÜS «AVE* ittka t|te heijakümneUifcmelisest perest. Fotol
vasakult; KSV! Alar Kaldsoo, seltsi president Kalev Kaunis REBI
Mart Mae ja KSV! Andres Alamaa.

on, välja kasvanud senisest raa
matupidamise ja majandusana
lüüsi erialast. Neil õppesuundadel
on paljugi ühist, kuid nende mõ
lema suuna,tähtsuse tõttu on ots
tarbekas süvendatud ettevalmis
tuse huvides eraldada nad eraldi
õppesuundadesse.
Raamatupida
mine näitab asjatundlikule majan-

dusmehele täpselt, kus liiguvad
ettevõtte vahendid, millised kulud
on tehtud ning milliste tulemus
tega. Majandusanalüüs aga sel
gitab
välja
majandustulemuste
põhjused ja tekkekohad, ka või
malikud reservid majandustege
vuse pärandamisel.
PLAANIM ISE ja JU H TIM ISE
õppesuunad on välja arenenud
senisest tööstuse pläanimise eri
alast (viimastel aastatel tootmise
ökonoomika ja juhtimise eriala).
Need Õppesuunad on orienteeritud
eelkõige käitise üldprobleemide^
S. t. ettevõtlusele ja majandusor
ganisatsioonide juhtimisele. Juhti
mise õppesuuna õppeplaanides on
pearõhk asetatud inimorganisatsiooniaspektile.
TÖÖ ÖKONOOM IKA JA SOT
SIOLOOGIA põhineb kaks aastat
tagasi avatud samanimelisel eri
alal. See õppesuund
ühendab
ühelt poolt töö- ja palgakorral
duse ning teiselt poolt töösotsio
loogia küsimused, sest praktika
on näidanud ühtse majandus-sotsioloogilise lähenemise ainuedukust
töötegevuse
tõhustamise
probleemide Tähendamisel. Viima
sel kursusel on võimalik saada
süvendatud ettevalmistust töö- ja
palgakorralduse või töösotsioloo
gia alal.
VÄLISMAJANDUSSIDEMETE
õppesuund on suhteliselt uus. Esi
mesed lõpetajad saavad diplomi
1991. a. täiendava õppeaasta läbi
mise järel. Selles õppesuunas õp
pimise eelduseks on sügav ja lai
keelteoskus, mitmekülgsed huvid,
korralik väljendusoskus, teiste ini
mestega läbisaamise võime.
Täiesti uus õppesuund on TU
RUSTAMINE ehk marketing. Tu
rumajandus, mille poole püüdle
me, ei eksisteeri ilma tõsise tea
dusliku ettevalmistuseta turuspetsialistideta.
Nende koolitamine
toimubki nimetatud õppesuunas.
INFOTÖÖTLUSE ERIALA jät
kab pikka aega toimunud majan
dusinformaatikate ettevalmistust.
Viimastel aastatel on eriala
seoses personaalarvutite, kättesaa
davaks muutumisega otulisett tel
otsustama, mis Ülesandeid, kuidas
ja milliste arvutitega tasub lahen
dada. Õppetöös. Kasutatakse nii
personaalarvuteid kui ka mini(SM-tüüpi) ja suuri (ES-tüüpi)
arvuteid. Olulisemad õppeained
on seotud infotöötluse korraldami
sega: õpitakse, kuidas analüüsida
andmeid, kuidas hinnata ja kirjel
dada mingi . organisatsiooni info
tööd, kavandada selle infotöö üle
viimist arvutile, projekteerida in
fosüsteemi, korraldada infosüstee
mi kasutamist, õpitakse selgeks
programmeerimine
kõrgtaseme
programmeerimiskeeltes
Basic,
PL/1, Pascal, Fortron. Teine olu
line tsü.kkel on majandusained,
sest infotöötlus tegeleb suures
osas majandustegevusega seotud
infoga. Võrreldes enamike teiste
TTÜs õpitavate erialadega on
suurem matemaatiliste ainete osatähtus. Eriala lõpetajate töö sisu
sõltub olulisel määral töökohast:
kui suures . arvutuskeskuses on
enamasti välja kujunenud spetsia
liseerumine .
(programrneerij ad,
projekteerijad;,,tarkvarasüsteemide
hooldajad), siis väiksemas asutu
ses peab: infotöõtleja. toime tule
ma kõigi nimetatud töödega.
Seega. valmistame ette spetsia
liste kõigis põhilistes majandus
valdkondades ning kui Teil, lugu
peetud sisseastuja,' on tugev mafaridushuvi ja tahe Eestimaad
edendada, olete oodatud meile õp
pima.
üliõpilaste valikul kandidaatide
hulgast oleme lpob.unud sisseastumiseksameist- jä asendanud need.
katsetega. Katseid on kaht liiki.
Üks on nn. TEADMISTETEST,
mis hõlmab infotöötluse erialal
matemaatikalt ja emakeelt ning
kahel ülejäänud erialal ka geo
graafiat. Teine katse, ori nn. V Õ I
MEKUSTEST. mille teevad läbi
parimad teadmistetestt sooritajad
(umbes.. 1,5-kordne .vastuvõtukontingent). Kolmanda. tegurina ar
vestame lõpliku v astuvõtukontingendi kujundamisel sisseastuj ate

keskharidusdõkumendi

hinnetest

7—S olulisima aine keskmist.
Tere tulemast kõigil* laia* -sil

maringiga teotahtelistele noortele!

KEEMIATEADUSKOND
Tehnikaülikooli keemiateaduskonnas võib tehnoloogiainsene
riks õppida K Ü M N E L erialal.
K õik õpitavad erialad on võrd
selt ■vajalikud- Eesti töötlevale
tööstusele ja teadusasutustele.
O R G A A N IL IS T E A IN E TE
TEH N O LO O G IA
erialal õpitakse tundma mitm e
suguste ainete, näiteks pesemis
vahendite, ravimite, kosmeeti
ka, parfümeeria, värvide, lõh
naainete, bioloogiliselt aktiivse
te ainete, peenkeemia reaktii
vide jt. sünteesivõimalusi, vas
tavaid tehnoloogiaid
ja töös
tusharus
kasutatavaid
sead
meid. Orgaaniliste ainete tööt
lemisel ja kasutamisel peab
tundma nende ainete reaktsioonivõimet ja töötlemise in
senerlikke aspekte.
Antud
eriala nimetuse alla
on koondatud kolm erinevat
eriala, kus esimestel kursustel
toimub õppetöö ühiselt. Keemiliš-tehnoloogiliste õppeainete
kõrval tutvutakse ka bioloogia
aluste ja ökoloogiaga. Vane
m atel kursustel hargneb õppe
töö järgmiste erialade vahel:
Kõrgmolekulaarsete
ühendite
tehnoloogiale
spetsialiseeruva
tele õpetatakse kõrgmolekulaar
sete ühendite keemiat ja füü
sikat, plastide töötlemise tehno
loogiat ja seadmeid ning veelgi
kitsamaks spetsialiseerumiseks
kummi, lakkide, vä ivid e jm.
keemiat ja tehnoloogiat.
Biotehnoloogiale
spetsialisee
rumise korral õpetatakse rakendusmikrobioloogiat,
biotehno
loogia teoreetilisi aluseid, bio
tehnoloogiat ja -seadmeid ning
projekteerimise aluseid.
Orgaaniliste ainete
tehnoloo
giale spetsialiseerumise korral
õpetatakse
valitud
peatükke
orgaanilisest keemiast ja ainete
sünteesist, samuti tehnoloogiat
ja
tehn ikat-seadmeid
ning
projekteerimise aluseid.
ELE K TR O N TE H N O LO O G IA
erialal Õpitakse tundma pool
juhtseadiste valmistamise teh
noloogilisi protsesse ja tehno
loogilisi seadmeid. Elektroonika,
j;aegse
tehnilise progressi
uics aluseid. Elektroonikatöös
tuse areng on aga otseselt sõl
tu v uute ja paremate omadus
tega pooljuhtmaterjalide
loo
misest, m ille järele nõudmine
on viim asel ajal järsult kasva
nud.
Etteantud
omadustega
pooljuhtseadiste
projekteeri
mine eeldab pooljuhtmaterjali
de töötlemise keemilis-tehnoloogiliste võtete tundmist.
Eriala
õpetamisel peetakse
silmas asjaolu, et elektroonika
tööstuses
töötav
spetsialist
oleks
hea
keemik-tehnoloog,
kes tunneb hästi ka kasutata
vate
materjalide
füüsikalisi
omadusi.
KEEM IATÖ Ö STU SE
PROTSESSIDE
eriala lõpetanud saavad üldise,
universaalse ja paindliku ette

valmistuse keemias ja keem i
liste ainete töötlemises. K e e 
miainsener peab oskama ku
jundada keemiatööstuse tehno
loogilisi protsesse, samuti tund
ma nende projekteerim ise alu
seid, teadma protsessidest osa
võtvate ainete füüsikalisi ja
keemilisi omadusi ning suutma
protsessi õigesti suunates taga
da selle kulgemise parima la
henduse. Kogemused näitavad,
et keemiatööstuse toodangu lii
girikkusele vaatamata taandub
valmistamine siiski üsna v ä i
kesele arvule põhiprotsessidele
ja -operatsioonidele. Niisugus
te põhiprotsesside nagu oksü
deerimine,
polümerisatsioon,
destillatsioon, aurutamine, kui
vatamine, filtrim ine jne. üldi
sed seaduspärasused on kehti
vad ja rakendatavad tootest
sõltumata.
Spetsialistiks õppimisel õpe
tatakse keemilist tehnoloogiat,
keemiatööstuse
protsesse
ja
seadmeid,
ka
tehnoloogilise
aparatuuri
koostamise ja ar
vutamise ning automatiseeri
mise aluseid. Keemiatööstuse
potsesside võimalused ja efek 
tiivsus võivad aga tõusta tipp
tehnoloogia tasemele, kui nen
de kujundamisel ja juhtimisel
ära kasutada tänapäeva arvu
tustehnikat. Sellest põhimõttest
lähtudes on koostatud e ria la
õppeplaan.
K E S K K O N N A K A IT S E
inseneri põhitegevuseks kuju
neb keskkonnasõbraliku toot
mise kulgemise jälgim ine, uute
ohutumate
keemiatööstuse
tehnoloogiate
väljatöötamine,
kahjulike heitmete ümbertöö
tamise ja utiliseerimise sead
mete projekteerim ine ja evita
mine tootmises, kus tekivad
heitmed. Viimased on lahuta
matult
seotud
konkreetsete
uurimistöödega olukorra hinda
miseks, nõuete ja normidega
ning õigusküsimustega. K õigile
nendele tegevussuundadele ko
hase inseneri koolitamisel on
Eestis
alles vähe
kogemusi.
Kaitse Kusim usieie
ja loodus
ressursside säästlikule kasuta
m isele suureneb iga aastaga.

Noore spetsialisti koht ja tege
vuse
ulatus ning tulemused
sellel avaral tegevusväljal sõl
tuvad eelkõige tem a enese suut
likkusest.
P U ID U TÖ Ö TLE M ISE
spetsialisti erialasel ettevalm is
tamisel
õpetatakse puidutööt
lemise põhilisi harusid — puittoodete, s.h. mööbli tehnoloo
giat, liimitud m aterjalide ja
plaatide tootmise tehnoloogiat,
nende viim istlem ise tehnoloo
giat, samuti , puidu kuivatami
se tehnoloogiat, saematerjalide
tehnoloogiat jms. Tulevastele
inseneridele õpetatakse puidutöötlemisseadmeid ja -instru
mente, tüöstusprotsessxde pro
jekteerimise ja automatiseeri
mise aluseid.

P u it on üks vähestest m ater
jalidest, m illega on suuremal
v õ i vähem al määral seotud
kõik tööstusharud. Puitu tööt
leva tööstuse peaülesandeks on
võim alikult täielikult rahulda
da
tarbijate kõige laiemaid
vajadusi. Kuna puiduvarud on
piiratud, siis tuleb puitu ots
tarbekalt kasutada ja teda tu
leb töödelda kõige ratsionaal
semate tehnoloogiliste võtetega.
See ongi tinginud, et tööstusIxarus kõrvuti puiduga leiavad
järjest enam kasutamist puitkompositsioon- ja mittepuidulised m aterjalid.
Seega saavad eriala lõpeta
nud väga laialdase erialase et
tevalmistuse kõigis puidutööt
lemise küsimustes, ja võivad
töötada edukalt nii suurtes kui
ka
väikestes puidutöötlemise
ettevõtetes, s.h. kooperatiivides
ja individuaaltöö korras.
K O N S E R V IM IS E
T E H N O L O O G IA
on laia p rofiiliga eriala, m ille
lõpetanud võiva d tööle asuda
tehnoloogiainseneridena
vaba
riigi kõigisse toiduaineid tootvaisse ettevõtetesse. Toiduaine
tööstus on Eesti olulisemaid
harusid, mis tagab elanikonna
varustamise
täisväärtusliku
koostise ja heade maitseomadustega toidukaupadega. Nende
probleemide lahendamine toi
mub uute kaasaegsete kombi
naatide ehitamisega välisfirm a
de poolt, aga ka olemasolevate
ettevõtete tehnoloogia ja sead
m ete moderniseerimise teel.
Hea
toiduainetööstuse spet
sialist peab hästi tundma toidutooraine
ja valmistoodangu
füüsikalisi ja keemilisi oma
dusi, mistõttu õpetatakse füü
sikat ja keemiat, eriti biokee
miat. Toiduainetes ja nende
ümbertöötlemise käigus toimu
vate füüsikaliste ja keemiliste
protsesside mõistmiseks ja va
jalikus suunas
mõjutamiseks
peab hästi tundma mikrobio
loogiat, toiduainete töötlemise
tehnoloogilisi võtteid (külmutareeTäirsi
niuseia. 'aga
samuti
peab v a ld a m a täh tsam ate toi
duainete keemilist ja füüsikalis-keem ilist analüüsi ning os
kama Õigesti määrata toidu
ainete kvaliteeti, s.h. degustee
rimise abil.
Toiduainetööstuse
spetsialist õpib tundma ja kä
sitlema toiduainetööstuse teh
noloogilisi seadmeid, nende au
tom aatikat ja seadmete ning
protsesside
projekteerim ise
alxxseid.
T O IT L U S T A M IS E
T E H N O L O O G IA
eriala lõpetaja-tehnoloogiainsener peab hästi tundma toidu
kulinaarset
valmistamist
ja
neid probleeme, mis on seotud
valm istoidu
realiseerimisega
nii kaubandussaalis
(sööklas,
restoranis jm ), puhvetites, aga
ka kulinaarkauplustes.
Hästi
ja õigesti tahavad ning peavad
kõik inimesed sööma, mis pal

jus on seotud õige toor aine
valiku
ja
toiduvalmistamise
võtete tundmisega.. Sellest läh
tudes saavad õppimise käigus
tu levased'. tehnoloogiainsenerid
teadmised toidu tooraine ja toi
dukaupade
tundmises,- nende
töötlemise tehnoloogias, toitlus
tusettevõtete seadmetes, raama
tupidamises, ökonoomikas, toot
mise ja teenindamise organi
seerimises
jt.
valdkondades.
H eal toitlustusspetsialistil peab
olem a piisavalt teadmisi füüsi
kas, keemias, s. h. biokeemias
ja füüsikalises keemias, aga ka
mikrobioloogias ning inseneri
na peab ta teadma rakendusmehaanikat ja külmutus-, soo
justehnikat,
elektrotehnikat,
automaatikat. Spetsialistil pea
vad olema teadmised toitlus
tusettevõtete
projekteerimises,
samuti insenerigraafikas ja ar
vutustehnikas.
Toitlustusspetsialist
(tihti
toitlusettevõtte direktor) peab
tundma majanduslikke, juriidi
lisi ja õigusalaseid probleeme,
peab olema hea suhtleja, orga
nisaator, oskama hästi avali
kult esineda ja olema otsustus
võim eline nagu kohane organi
satsiooni juhile.
Ö M B LU STEH N O LO O G IA
erialal õpitakse õmblustööstuse
tehnoloogiks, kes väljatöötatud
mudeli jä rg i organiseerib õmb
lusettevõttes tootmist, projek
teerib võ i
kujundab ümber
tootmisliini, hoolitseb tema häi
reteta töö eest pealisrõivaste,
kergete rõivaste, pesu, peaka-

Konserveerimise tehnoloogia
kõikide toiduainete kvaliteeti.
tete, õmbluspudukaupade jm.
individuaal- ja masstootmisel.
Seega peavad selle eriala spet
sialistid hästi tundma kõiki
tehnoloogilisi protsesse, õmblus
tööstuses
kasutatavaid sead
meid, aga ka kõikide põhi- ja
abimaterjalide omadusi.
Õmblustoodete
tehnoloogia
erialal õpitakse tundma õmb
lusvabrikute sisseseadeid, õmb
lustoodete tehnoloogiat, õmblus
toodete
konstrueerimist, tut
vust tehakse ka joonistamisega
jä modelleerimise alustega.
Hea materjalitundmine eeldab
keemiaalast ettevalmistust, õpi
takse üldist keemiat, orgaani
liste
ja
kõrgmolekulaarsete
ainete
keemiat
ja füüsikat.
Nõutavad on teadmised insene
rigraafikas, materjalide: tuge
vus
elektrotehnikas ja
automaatikas. Kuna tehnoloo
giainsener- on vahetu tootmis
juht, siis õpitakse ka kerge
tööstuse planeerimise ja tootmise ökonoomikat.
ömblustehnoloogiks
õppida
soovijal on va ja lik teatav joonistamisoskus, ruumi- ja kom.positsioonitaju.

Praktiline töö puidutöötlemise kateedri, õppetöökojas.

N A H A TO O D E TE
T E H N O LO O G IA
erialal toimub õppetöö kahes
osas:
kahele esimesele õppe
aastale Tallinnas järgneb kol

meaastane
erialane vä lja õ p e
Leedus, Kaunase PolütehnilisesInstituudis, kus õppetöö on pa
ratamatult vene keeles. Tule
vane
nahatoodete
tehnoloog:
saab spetsialistiks naturaalse ja
sünteetilisest nahast valmista
tavate toodete, pms.
kingad,,
saapad,
nahkgalanteriitooted
tootmise alal, samuti antakse
õppimisel teadmised nahatoo
dete konstrueerimiseks.
Kuna nahatoodete valm ista
mine on mehhaniseeritud, pal
jus ka automatiseeritud, siis
selle eriala üliõpilased õpivad
kõiki üldtehnilisi
ja insener
likke õppeaineid nagu inseneri
graafika, teoreetiline mehaani
ka, tugevusõpetus, elektroteh
nika, automaatika jt.
Erialastest õppeainetest esi
kohal on nahkesemete valm is
tamise tehnoloogilised
ained,,
jalatsitööstuse ‘ seadmed
jms.
Nahktoodete
tehnoloogiainse
neri kui tootmisjuhi koolitami
seks õpetatakse kergetööstuse
planeerimist, tootmise ökonoo
mikat ja organiseerimist, sa
muti majandusteadusi.
Erialal õppida soovival noo
rel on va ja lik teatav joonistamisoskus, samuti ruumi- ja
kompositsioonita j u.
K A N G A - J A T R IK O T A A Ž IKUD UM ISE
:
erialal
õpitakse tundma
n ii
naturaalseid kui ka keem ilisi
kiudaineid ja nendest valm is
tatud lõngu. Kangakudumineon riide valmistamine kudumistelgedel lõime ja koelõnga—

eriala

üliõpilased

õpivad määrama,

de põimimisega. K õrvu ti kan
gakudumisega on laialt levinud
trikotaažikudumine, mi s erineb
kangakudumisest selle poolest,
et
automaatseadmete! v a lm i
vad kanga asemel valmistrxkootooted, sukad jms.
Kangakudumise tehnoloogia
inseneri ülesandeks on erine
vat liiki lõngade kokkusobita
mine Hügieeniliste, mehhaani
lis e lt' tugevate
ja erinevaid
maitseid rahuldavate kangaste
tootmiseks. Seetõttu
peavad
tulevased
spetsialistid
hästi
tundma .orgaaniliste, s.h. kõrg
molekulaarsete ainete keem iat
ja füüsikat, samuti üldinsenerlikke
ja
majandusalaseid
aineid. Õppetöö kahel esimesel
aastal Tallinna Tehnikaülikoo
lis, edasi kolm aastat Kaunase
Polütehnilises Instituudis, kus
õppetöö toimub vene keeles.
Kangakudümise erialal võib
õppida iga praktiliselt terve
noor, kes on huvitatud kangast
ja trikotaažist, nende tootmi
sest ja rakendamisest n ii suur
tes kombinaatides kui ka v ä i
kestes teeninduspunktides
ja
-ettevõtetes.
K õik keemiateaduskonna eri
alad , on huvitavad ja va ja va d
julge mõttega ja lahtiste kä
tega n ööri

MEHAANIKAT
Mehaanikateaduskönd on
ülikoolis
üks vanemaid.
Aegade, jooksul on mehaa
nikainseneri diplomeid väl
ja antud ligi neli ja pool
tuhat.
Teaduskonna lõpetajaid koh
tab m itte ; ainult masina- ja
aparaadiehituses
ning
auto
transpordi
ettevõtteis,
va id
pea
kõigis
rahvamajandus
harudes, kus on tegemist ma
s in atega
Paljude
ettevõtete
uurimis- ja projekteerimisasutuste juhtpositsioonidel asuvad
endised teaduskonna kasvandi
kud. Nõudlus mehaanikainse
neride
jä rg i
on
tänapäeval
kaks-kolm korda suurem, kui
T T Ü neid ette valmistab. See
loob lõpetajaile
suurepärase
võimaluse leida töökoht ja spet
sialiseeruda sellisele 'kitsamale
erialale, mis vastab iga inse
neri huvidele ja kalduvustele.
Eriti vajab noori initsiatiivikaid mehaanikainsenere IM E
oma probleemidega.
Töökohti
on nii linnas kui maal.
Praegu
õ p ib . teaduskonnas
üle
900 üliõpilase.
Esimesel
kahel kursusel on õppeplaanid
sarnased,
õpitakse
üldaineid
(humanitaarteadused,
m ate
maatika,
füüsika, teoreetiline
mehaanika jm.) ja üldtehnilisi
aineid (m aterjalide tehnoloogia,
tehniline
joonestamine, meh
hanismide ja masinate teooria,
masinaelemendid,
elektroteh
nika jm.). Erialadeks hargne
m ine algab kolmandast kursu
sest, kitsam spetsialiseerumine
vastavalt tulevasele töökohale
toimub vajaduse korral neljaudal-viiendal kursusel.
; Mehaanikateäduskonnas v a l
mistatakse
insenere ette kol
mes põhisuunas:
# masinaehitus (M M )
# aparaadiehitus (M P )
9 autondus (M A).
Nende põhisuundade raames
on planeeritud väljaõpe jä rg 
m istel erialadel:
* masinaehitustehnbloogia
(traditsiooniline M M )
rv\;; male
konstrueerimine
(tehnoloomaseadmed ia r.akisea; vasiavau ratnvamajanause
tellimusele; pinnase- ja põllu
töömasinad,
ehitusmaterjalide
tööstuse masinad, toiduainete
tööstuse masinad, kergetööstu
se marinad jne.)
masinatööstuse automatisee
rimine
* automatiseeritud projekteeri
m ine
* masinaehitusmaterjalide teh
noloogia (valütehnoloogia, kee
vitamine,
pulbermetallurgia
jne.)
* masina- ja aparaaditööstuse
organiseerimine
* aparaatide täppismehaanikagüsteemide projekteerim ine ja
tootmine;
* mõõtetehnika ja metroloogia
* teadus- ja analüüsiaparaadid
* autode tehniline ekspluatat
sioon
* autoveondus
* liikluse organiseerimine.
Sisseastumisel peaks üliõpi
laskandidaat teatama, mis põ
hisuunas ta soovib õppida. Ju
hul, kui lõplik valik ei ole veel
tehtud, võib seda äärmisel ju 
hul teha ka õpingute ajal.
Kahe esimese kursuse jooksul
tuleb valida eriala; selleks tu
levad vajaduse korral appi nii
kateedrid kui ettevõtted. Oleks
hea, kui üliõpilane võimalikult
vara seoks end tulevase töö
kohaga, s. t. sõlmiks vastava
lepingu (vormistaks stipendiaa
diks). See võimaldab paremini
organiseerida õppetööd — koos
tada- ihdividuaalplaane, valida
projektidel temaatikat ja prak
tikakohti.
Selle
tulemusena
asub noor dipiomiomanik tööle
mitte õpipoisina, vaid konkreet
sete teadmistega, insenerina,
Mehaanikainseneri
elukutse
on universaalne ja mitmepal
geline. Tema tööpõld võib olla
nii kõrge automatiseerimisega
tootmisüksuses kui ka agraarfirma
töökodades. Neid võib
leida kaugetes maades «masinataltsutajatena» või koos oma
sõbra arvutiga konstruktorbüroo vaikuses tarku masinaid
välja mõtlemas.
M IH K E L PIKNER,
mehaanikateaduskonna dekaan

M A S IN A E H IT U S
(Eriala 12.01)
Masinaehitus on teaduskonna
põhieriala, millest
on vä lja
kasvanud
ka kõik ülejäänud
erialad teaduskonnas. Masinaehitusinsenere
hakati
Eestis
koolitama tehnikahariduse algr
aastaist peale. Masinaehitusinseneride tööpõld on äärmiselt
lai ja seetõttu on nõudmine
nende jä rele v ä ga suur. V aa
tamata sellele, et eriala T T Ü s
lõpetanuid on aastate jooksul
kogunenud ligi 3000, on v a ja 
dus masinaehitusinseneride jä 
rele alati
tunduvalt suurem
lõpetajate arvust. Sellest «d e 
fitsiidist» pole jagusaamist loo
ta lähitulevikuski. Üheks põh
juseks on eriala sisu pidev
uuenemine, mistõttu koos tehnikaprogressiga suureneb v a ja 
dus ka antud eriala lõpetajate
järele. Järjest kõrgem alt hin
natakse inseneride .tööd. Eriti
vajab noori ja initsiatiivikaid
mehaanikainsenere IME.
Masihaehitusinsener on
nii
looja, uute ideede ja mõtete
genereerija kui feä kõige selle
täidesaatja ja elluviija. T a võib
töötada väga erinevatel am eti
kohtadel:
* konstruktorina p rojektee
rib uusi masinaid, tehnoloogia
seadmeid,
tööabinõusid
või
moderniseerib ja automatiseerib
olemasolevaid, et muuta nende
töö efektiivsemaks, kasutamine
mugavamaks jne;
* tehnoloogina tuleb lahen
dada uute toodete ja seadmete
valmistamisega seotud problee
me — m illest
teha,
m illega
teha jne.
Tehnoloogist sõltub
suurel m ääral tootm ise k v a li
teet ja efektiivsus.
* tootmisjuhina tuleb lahen
dada kõikvõim alikke . tehnilisi
ja organisatsioonilisi küsimusi
kõikidel tootmise ja juhtimise
tasanditel,
alates jaöskonnaja tsehhi juhatajatest, peaspet
sialistidest
kuni
m inistrini
välja.
. Ilm a masinaehitusinsenerideta
on mõeldamatu ükskõik m illi
ne . tänapäeva tootm iseltevõte
mistahes rafevspiajandushaj-^s.
Tulevase töökoha sisu on tun
duvalt la iem eriala nimetusest.
Kaasaega iseloomustab inse.neritöö ja tootmise . automati
seerimine üha areneva arvutus
tehnika baasil, masina- ja apa
raadiehituses
juurutatakse
program m juhtim isega
tööpin
ke, tööstusroboteid ja paindtootmissüsteeme. ' Reaalsuseks
Ön ' saanud konstruktorite ja
tehnoloogide
automatiseeritud
töökohad arvutite . ja graafilis
te lisaseadmetega. Taoline teh
nika aga vajab eriettevalm istu
sega inim esi — mehaanikainse
nere süvendatud ettevalm istu
sega arvutustehnika- ja m ikro
elektroonika alal.
E t kõigi nende ülesannetega
edukalt toim e tulla, peab tu
deng saama põhjaliku etteval
mistuse paljudes vajalik es õp
peainetes nagu tugevusõpetus,
masinate ja mehhanismide teoo
ria, masinaelemendid, masinaehitustehnoloogia,
m etallide
lõiketeooria,
m etallilõikepingid, lõikeriistad, rakiste konst
rueerimine, paindtootmine, au
tomatiseeritud
projekteerim issüsteemid, tööstuse ökonoomi
ka ja
organiseerim ine ning
veel paljud teised.
Masinaehituse erialal on va
nematel kursiistel ette nähtud
spetsialiseerumine
järgmistel
suundadel:
— masinaehitustehnoloogia
— masinate konstrueerimine
—- masinaehituse
automati
seerimine
— automatiseeritud
projek
teerimine
— masinaehitusmaterjalide
tehnoloogia
— masina- ja aparaadiehituse
organiseerimine.
K õ ig il
spetsiaiiseerimissuundadel on võim alik ka süvaõpe
arvutite kaasabil projekteeri
mise alal.
Noored insenerid suunatakse
tööle Eesti N S V erin evate rah
vamajandusharude
tootmis
ettevõtetesse,
projekteerim isorganisatsioonidesse, teadusasu
tustesse, kõrgkoolidesse
jne.
P a lju d eriala lõpetanud tööta
va d
nende organisatsioonide

EADUSKOND

peaspetsialistidena ja tippjuh
tidena.
Eriala
universaalsus
võim aldab k õigil tehnikahuvidega noortel leida endale sobiv
tegevusala.
Eriti ootame neid noormehi,
kes juba lapsepõlvest saati on
huvi tundnud igasuguste masinate-seadmete vastu, sest kõi
ge
õnnelikumaks
ja eduka
maks osutuvad elus ikka need,
kelle hobi ja töö kokku lan
gevad.

APARAADIEHITUS
(19.01)
K valifikatsioon: M E H A A N IK A 
IN S E N E R
Aparaate — neid inform at
sioone hankivaid, töötlevaid ja
seda m eile meelepärasesse
ja
arusaadavasse vorm i muundavaid kõikvõim alikku tüüpi imepäraseid seadmeid vajab prae
guse ja küllap ka järgm iste
põlvkondade inim ene suisa igal
sammul. Aparaate
kasutame
oma tajupiiride
avardamiseks
(näiteks täppismõõteriistad ja
teadusaparaadid), nad on- abili
sed ja kaasautorid loome- ning
juhtim istegevuses (arvutid oma
lisaseadmete ja -süsteemidega,
navigatsiooniaparaadid
jms.),
nendeta
on
mõeldamatud
nüüdisaegsed
tehnoloögiasüsteem id (kontroll-, reguleerimis-,
juhtim isjm. aparaadid ning
peentöömasinad). Head
tutta
v a d k õigile on mitmesugused
sideaparaadid, h elija videosalvestusseadmed, film i- ja fo
toaparaadid, teatud eluperioo
didel ka m änguasjad ja meditsiiniaparaadid.
Nüüdisaparaatide
talitlusprintsiibid on sedavõrd mitm e
kesised, et nende loomiseks on
v a ja lik m itm e eriala inseneride
ühistöö. E R IA L A D E
IN T E G 
R A T S IO O N on üks kaasaegse
aparaaditööstuse
põhijooni.
Ent — diletantism i vältimiseks
peaksid
süski
alati
jääma
«ig a le kingsepale oma liistud»:
ka elektroonika, m ikroelektroo
nika ja mikroprotsessortehnika
ajastul ei tulda toim e mehaa
nikata. M ehaaniliste süsteemide
osamaht
iin selle
sajandi teisel pooiei kuu m är
gatavalt vähenenud, kuid küün
dib autoriteetsete prognooside
kohaselt sajandivahetusel apa
raaditööstuses keskmiselt 4 0 %-ni
ja stabiliseerub edaspidi 3 0 ...
. ..35% piirim ail. V eelgi enam
— nüüdisaparaatide kvaliteedi
ja. töökindluse tõstmise võti on
sageli aparaatide mehaaniliste
süsteemide teostuses. Aparaadi
konstruktsioon
peab
tagama
seda, et igal d etailil oleks oina
kindel koht ja liikumine, et
nad ei puruneks, kuluks ega
lahti tuleks.
Olgu aparaai mis tahes lii
ki, ikka tuleb aparaadikonstruktotäl-peenmehaanikul
ta
luua
ja selle valmistamiseks
vajalikud vahendid ning sead
med projekteerida.

Aparaadiehitus areneb jõud
salt, tulevad uued aparaaditüübid, nõudlikumaid ülesandeid
püstitab elu ja
tellijad. Et
aparaadi konstruktsioon seoks
kõigi aparaadi loomisel osale
nud inseneride
teravm eelsed
ideed ja tehnilised lahendused
harmooniliseks tervikuks, peab
aparaadikonstruktor-peenme-

haanik peale puht mehaanikaalaste tarkuste tundma aparaa
tide . elektron-, mõõte-, info
töötluse jm. süsteeme, optikat,
tehnoloogiat ja
tehnoloogilisi
seadmeid, eksperimenteerimismetoodikaid ja aparaatide kat
setamist. 1989. aastast rakenda
tavates õppeplaanides, on need
ajastu nõuded leidnud igakülg
set kajastust: aparaadiehituse
eriala
19.01 L Õ P E T A J A
on
kõigepealt laia silmaringiga ja
hea üldteadusliku-tehnilise et
tevalmistusega
aparaadiehitu
sele orienteeritud mehaanika
insener, kes on oodatud spet
sialist kõikjal ,kus projekteeri
takse, valmistatakse või kasu
tatakse aparaate ning peentöömasinaid.
Põhikvalifikatsiooni
saamiseks Õpib aparaadiehitustudeng esimesed kuus semestrit
kõrgema matemaatika, füüsika,
keemia ja üldhariduslike kur
suste kõrval yeel teoreetilist ja
rakendusmehaanikat,
konst
ruktsioonimaterjale,
aparaadi
ehituse üldtehnoloogiat, konst
rueerimise,
masinprojekteeri
mise, metroloogia ja automaa
tika aluseid ja senisest märksa
suuremas mahus elektrotehni
kat, elektroonikat ja mikroprot
sessortehnikat. Stuudiumi lõpu
osas toimub spetsialiseerumine
aparaaditööstuse erisuundades,
arvestades tulevast
töökohta
ning ENSV
rahvamajanduse
vajadusi, samuti üliõpilase kal
duvusi
(ka individuaalvälja
õppe korras).
Eriala 19.01 õppeplaan või
maldab spetsialiseeruda üldse
aparaadiehituse
üheteistküm
nes erisuunas. K õ ik need spetsialiseerumissuünad on va ja 
dusel vähemalt individuaalväl
jaõppe korras TTÜ -s realisee
ritavad. Reeglina toimub aga
spetsialiseerumine
Õpperüh
made kaupa järgmiselt:
19.01.08 — täppismehaanikaseadmete, -aparaatide ja -süs
teemide
projekteerimine
ja
tootmine (universaalne konstruktorliku ' kallakuga spetsiali
seerumine, mis võimaldab toi
me tulla mistahes tüüpi apa
raatide mehaaniliste süsteemi
de loomisega, samuti aga ka
siooniinseneri ülesannetega; so
bib töötamiseks kõikjal rahva
majanduses)
19.01.01 — mehhano-elektronaparaatide projekteerimine ja
tootmine (arvestatakse raadio-,
elektroonika- ja
pooljuhtsea
diste ning -aparaatide eripära
ning tootmistehnoloogiaid)
19.01.03, 19.01.04 ja 19.01.06.—
tehnilised mõõtmised, mehaani
liste suuruste mõõtmismeetodid
ja -vahendid, mõõte-kontrollaparaadid ja süsteemid (sisult
väga lähedased speisialiseerumised töötamiseks kõikjal rah
vamajanduses, kus tegeldakse.
mõõtmistega
ja
mõõteriista
dega)
19.01.07 — teadus- ja analüüsiaparaadid
(EN SV Teaduste
Akadeem ia süsteemi -ettevõtete
ja mõnede aparaaditehaste tel
limusel).
Spetsialiseerumiseks on 4.-5.
kursusel küll ette nähtud um
bes pool tuhat tundi auditoorset tööd, kuid määravaks oma
p ro fiili
kujundamisel
jääb
siiski üliõpilase iseseisev töö
endaga, kursusetööde ja -pro-

Aparaadiehitaja-peenm ehaanik peab
ku i ka elektroonikat.

tundma

n ii mehaanikat

jektide tegemine, koostöö ette
võttega, kuhu tööle minnakse
ja kellelt saadud teemal koos
tatakse diplomiprojekt.
Aparaadiehitajaid-peenmehaanikuid on T T Ü -s veerandsaja
aasta jooksul koolitatud kuue
ja poolesaja piires. 1990. a.
vastuvõtt hakkab õppima uue
põlvkonna õppeplaanide järgi.
Vabariigi aparaaditehased, tea
dusasutused ja konstrueerimisbürood — sinna on siiani suu
natud lõpetajaid kõige enam —
samuti aga ka arvutuskeskused,
kergetööstus- ja polügraafiaettevõtted, tele-raadiokeskused,
metroloogialaborid, masina- jm.
tehasedy A T K ja EELE süsteemi
ettevõtted on aparaadiehitajatele-peenmehaanikuile
olnud
põhilised tööpakkujad. Prak ti
liselt pole Eesti NSV-s amet
konda või ettevõtet, kus aparaadiehfta j a-peenmeh aanik ra
kendust ei leia.
Eestimaa vajab aparaadiehitajaid, eriti aga andekaid, töö
kaid ja edasipüüdlikke noori,
heade ja väga heade tosinaisse
kasvõi üks-kaks eriti silma
paistvat —r ideede generaatorit.
Sellesihiliseks
enesearendami
seks on võimalusi praegu roh
kem kui kunagi varem. Kas
või
TTÜs
aparaadiehitajate
koolitamist
korraldava peenmehaanikateedri ja Dresdeni
Tehnikaülikooli ning Varssavi
Polütehnilise Instituudi vahel
sõlmitud koostöölepingute raa
mes.

AUTOD JA AUTONDUS
(15.05)
Tiheda ja
suhteliselt
hea
teestiku tõttu hõlmab valdava
osa meie vabariigi kauba- ja
reisijateveost
autotransport.
Luksusest
tarbeesemeks
on
muutunud sõiduauto. V äga olu
line on auto osa energeetikaressursside kasutamisel ja ka
elukeskkonna saastamisel. Auto
ökonoomsemaks ja keskkonna
sõbralikumaks muutmiseks ka
sutatakse järjest rohkem tipp
tehnoloogia saavutusi. Auto on
muutunud üheks tipptehnoloo
gia arengu stimuleerijaks ja
rügi arengutaseme näitajaks.
K õik see on tinginud ulatusliku
nooiausextevorete
võrgu, mis
nõuab kõrgelt kvalifitseeritud
laia silmaringiga
spetsialiste.
Aiutotoodangu kasv ja auto
transpordi elavnem ine ongi tei
nud selle eriala T T Ü -s üheks
populaarsemaks.
Kolmel
esimesel
kursusel
Õpitakse üldisi
(matemaatika,
füüsika, teoreetiline mehaani
ka, joonestamine jt.) ja üld
teoreetilisi
(materjaliõpetus,
masinate
ja
mehhanismide
teooria, masinaelemendid jt.)
õppeaineid.
Erialaseid teadmisi asutakse
saama juba esimestel kursus
tel, kuid
põhiraskus langeb
neljandale-viiendale kursusele.
Põhilisteks
erialaaineteks on.
autode teooria j a konstrukt
sioon, automootorid, auto elekt
riseadmed,
autode
tehnilise
ekspluatatsiooni alused, liiklusohutus ja liikluse organiseeri
mine, autovedude organiseeri
mine, autode tootmine ja re
mont. Enamuses erialaainetes
toimuvad
ka
laboratoorsed
tööd.
Kahel viim asel kursusel toi
mub kitsam spetsialiseerumine
autode
tehnilise
ekspluatat
siooni ja hoolde alal. Autode
kasutamise ja autovedude or
ganiseerimise, s. o. kommertsekspluatatsiooni alal või liiklu
se organiseerimises.
Mehaanikainseneri
kutse
omandamisele aitavad suurel
määral kaasa erialased kursu
seprojektid ja praktikad. Prak
tiseeritakse vabariigi autondusettevõtetes,
paremad tudengid
ka Soomes. Üliõpilastel, kellel
puuduvad liiklusvahendi juhi
load,
on ; võim alik
õpingute
vältel saada ka autojuhi pabe
rid.
Eriala
lõpetanute
põhiosa
töötab inseneridena ettevõte
tes, kus tuleb lahendada auto
de kasutamise ja hooldusega
seotud ülesandeid: automajan
did, autohooldus- ja remondi
ettevõtted,
autoinspektsioon.
Eriala lai p ro fiil lubab töötada
ka põllumajanduses, projekteerimisäsutuses,
masinatehases*

EHITUSTEADUSKOND
Kui hakkate endale tulevast
eriala valima, peaksite eelne
valt selgusele jõudma kolmes
asjas:
* kas tulevane töö võiks teile
eneseteostust pakkuda
* kas teil piisab võimeid sel
leks tööks
* kas see töö ka toidab.
Millised
eeldused
peaksid
olema tulevasel ehitusinseneril?
Reaalainetega, nagu
mate
maatika, füüsika jms., ei to
hiks koolis raskusi olla — on
need ju igasuguse insenerihari
duse ja -töö aluseks. Paha ei
teeks
ka pisut joonestamisoskust.
Sõna «insener» on tuletatud
ladinakeelsest
sõnast
«ingenium» — vaimuanne, leidlik
kus. K a seda viimast kulub
ehitusinseneri töös sageli ära.
Ehitusinseneride eeliseks on
suhteliselt head korterivõim alused — ehituses see vanasõ
na, et kingsepp ise käib palja
jalu, ei kehti.
On tähtis, et vajadus ehitus
inseneride järele on püsinud
läbi aegade, olenemata ühis
konna hetkeseisust. Ilmselt keh
tib see seaduspärasus ka tule
vikus, eriti veel heade insene
ride suhtes.
Ehitusteaduskonnas
toimub
T E A D U S K O N N A KONKURSS.
See tähendab, et üliõpilasteks
immatrikuleeritakse
teadus
konna üldise pingerea alusel
165 üliõpilaskandidaati, võttes
arvesse nende esmaseid ja al
ternatiivseid soove eriala suh
tes.
õppetöö toimub allpool täp
semalt
kirjeldatud
erialadel.
Üldine põhimõte seisneb selles,
et iga eriala raames toimub
vanematel
kursustel
teatud
spetsialiseerumine. Lisaks sel
lele on võim alik ka vee! üksik
asjalikum erialane ettevalmis
tus vastavalt üliõpilase tule
vase
töökoha
konkreetsetele
soovidele.

■uouovicj**Kuidas jõuab soojus soojusjaa
mast elamuni, kuidas varustada
elanikke sooja veega, mida peab
teadma gaasivarustuse projektee
rimise! ja kuidas toimub ruumides
õhu\ ahetus
ventilatsioonisüstee
mide abil — kõik need küsimused
peab lahendama selle eriala inse
ner.
Ehitiste kindlustamine kvaliteet
sete kütte- ja ventilatsiooniseadmi-lcga algab projekteerimisest,
jä«kub ehitamisel ja ekspluateeri
misel. Hoonete ventiiatsiooniprobleemid" ei oie seniajani nõutaval
tusemel lahendatud.
Puuduste
üheks põhjuseks on kvalifitseeri
tud kaadri nappus.
Vastuvõtt
sel
erialal avati
1964. a. ja senini on TTÜ-s selle
eriala lõpetatuid 353 inseneri.
õppeprotsessis on
kasutusel
ajakohased hüdraulika- ning küt
te- ja ventilatsioonilaborid. Tootmispraktikaf peale kolmandat ja
neljandat kursust viibivad üliõpi
lased mitmesugustes erialastes
ettevõtetes ja enamasti palgalistel
töökohtadel.

sele.
teid,
suuri
mont

KAUGÕPPETEADUSKOND

Seetõttu tuleb ehitada uusi
tänavaid, sildu ia viadukte,
kulutusi nõuab ka teede re
ja korrashoid.

Autoteede ja sildade ehitust on
õpetatud
TTÜs tema loomisest
alates. 1989. aasta seisuga on
autoteede eriala lõpetanud rohkem
kui 560 teedeinseneri, kellest ena
mik töötab oma kutsealal Eestis.

1990.
aastal võetakse kaugõppeteaduskonda vastu 290 uut üli
õpilast kaheteistkümnel erialal. Ei
ole aga ühtki raadiotehnika, auto
maatika või; arvutustehnikaga seo
tud eriala, kuna nende õppimine
kaugõppevormis
on praktiliselt
võimatu.

Eestis saab eriala õppida ainult
Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna päevases õppevormis.
Eriataainetest, mida loetakse, on
mahukamad teede ja tänavate
projekteerimine, teedeehituse teh
noloogia ja majandus, sillad, tee
deehitus tehnoloogia ja majandus,
sillad, teedeehitusmaierjalid. Suur
on uue õppeplaaniga loodavate
valikainete hulk, mis võimaldavad
vastavalt huvidele ja tulevasele
töökohale süveneda arvuti abil
projekteerimisse, maastiku hool
dusse ja arhitektuuri, liikluse or
ganiseerimise ja ohutuse ning
transportplaneerimlse
probleemi
desse.
Ettevalmistuses on oluline osa
kursuseprojektidel ja praktikatel.
Lisaks Eesti teedemajanditele toi
mub
tutvumispraktika Ungari
GyÖri Transpordi ja Side Insti
tuudis. Kokkuleppe! Helsingi Teh
nikaülikooliga vahetatakse üiiõpilasrühmi vastastikku ühe õppekur
suse korraldamiseks. Arendatakse
koostööd Soome firmadega ütiõpi- *
laste saatmiseks sinna praktikale
ja diplomprojekte koostama.
Tulevaste töökohtade hulgas on
nii meestele kui ka naistele sobi
vaid, kuna eriala lõpetajad leia
vad rakendust nii projekteerimisasutuses, ehituse ja remondi fir
mades. Töökohti leidub kõikjal
Eestis nii suuremates linnades
kui ka maakondades.
Lisaks teetehnikale saab spet
sialiseeruda
SILLAEHITUSE,
RAUDTEEDE
REMONDI ja
KORRASHOIU ning RAKEN
DUSGEODEESIA
suundadele

Sillaehituse
takse Eestis puudust, samal ajal
seisavad aga ees uute sildade ja
viaduktide
ehitused
Tallinnas,
Tartus ja mujal.

Eesti majandusele on ülimalt
vajalik raudteede hea tehniline
seisukord ja veovõime.
Igale ehitusele eelnevad insenergeodeetilised tööd, alusplaanidele
peavad täpselt olema kantud võr
gud, kommunikatsioonid ja maa
kasutuste piirid. Seetõttu vajataksegi ehitusgeodeesia alal ette
valmistatud insenere, kelle tööko
haks on Ehitusuuringute Insti
tuut, maakondade ja linnade geodeesiateenistused.
Eriala seos loodusega
eeldab
aktiivset hoiakut Toodus- ja elu
keskkonna suhtes.

Uute üliõpilaste VASTUVÕTT
toimub TESTIDE aluse! 6, kuni
10. augustini.

Ebaühtlase voolamise uurimine muutuva kaldega rennis.
EH ITU STEH NIKA
(eriala 29.03)
Seda eriala on õpetatud tehni
kaülikoolis tema loomisest alates.
1989. a. seisuga on sel erialal in
senerikutse saanud 2898 üliõpi
last, kelledest valdav enamus töö
tab oma kutsealal.
Ehitustehnika
insener
täidab
kõige vastutusrikkamaid ülesan
deid ehitiste (elamud, tööstus
hooned, erinevad
insenerirajatised) projekteerimisel ja püstita
misel. Just temal on üldvastutus
ehitise tugevuse ja püsivuse, ohu
tu püstitamise, ekspluatatsioonikindiuse ja kvaliteedi eest. Täht
samad erialaained on raudbetoon
konstruktsioonid, kivikonstruktsioonid,
metallkonstruktsioonid,
puit- ja plastmasskonstruktsioonid, alused ja vundamendid, töös
tus- ja tsiviilelutiste arhitektuur,
ehitusmaterjalid,
ehitustehnoloogia • ja organiseerimine, arvutus
tehnika k asu tam a ehituses jms.
%kkäYäd ieile T pidam a k õ rg e K va lifik a tsio o n i
ga õppejõu d, k elledest p alju d on
tead lasten a tu n tud ka v ä lja s p o o l
Eesti piire.

Ehitustehnika eriala raames toi
mub spetsialiseerumine EHITISTE
PROJEKTEERIMISE (sh. arhi
tektuuriala süvendatud ettevalmis
tusega
insenerid),
EHITUSE
TEHNOLOOGIA ja
O RG AN I
SEERIM ISE ning EHITUSM A
TERJALIDE ja -TOODETE suun
dadele.
Kui olete ärksa vaimuga, on
teil võimalus tudengina ka teadu
sega tegelda, sealhulgas osaleda
ka tasulistes lepingulistes uuri
mistöödes. Nii mõnigi praegune
nimekas õppejõud on just selliselt
alustanud.
Osa suviseid töotmispraktikaid
on võimalik läbi teha^ ka üliõpi
laste ehitusmalevas. Võimalik on

üliõpilaste praktikavahetus,
aga
ka üksikute loengutsüklite kuula
mine teistes riikides.
VEEKASUTAMINE JA -KAITSE
(eriala 29. 08)
Nimetatud eriala insener peab
tagama meile joogivee, tehastele
tootmisvee, peab oskama reostust
vältida ja reovett puhastada. See
kõik peab säilitama elanikele ja
üldse loodusele vajaliku keskkon
na ja mitte ainult täna, vaid ka
tuleviku jaoks.
Eriala ainetest, mida loetakse
alates kolmandast kursusest on
mahukamad tarbe- ja reovee pu
hastamise tehnoloogia, veevarus
tuse ja kanalisatsiooni võrgud,
pumbad ja pumbajaamad, hoone
te sanitaartehniiised
seadmed,
tööstuse reovee puhastamine ja
tootmisjäätmete utiliseerimine, ehi
tustööde teostamine, ökonoomika,
hüdroloogia, hüdromeetria ja hüdja kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsioon, veemajandus ja vee
kogude vee kvaliteet jt.
Praktiliste kogemuste saamiseks
on üliõpilastel kasutada kaasaeg
se sisustusega hüdraulika ja pum
pade" labor, kateedri arvutiklass
ja veepuhastuse seadmed. Õppe
aja vältel külastavad üliõpilased
meie suuremaid erialaseid objekte,
nagu pumbajaamad, veepuhastus
jaamad jne. Tööstuspraktikal viija projekteeri■'fc ivad nad ehitusmisorganisatsioonides ja muidugi
palgalistel kohtadel, võtavad osa
EÜE tööst. Diplomiprojektid on
praktilise kallakuga.
Õppeaja vältel on võimalik spet
sialiseerumine vastavalt üliõpilase
kalduvustele ja sobivusele/arves
tades muidugi tulevase töökoha
omapära. Peale õppetöö osalevad
üliõpilased kateedri
teadustöös,
ja võivad osa võtta tasulistest
lepingulistest uurimistöödest.

Mingisuguseid soodustusi käes
oleval aastal sisseastumisel ette
nähtud ei ole.
Suurel osal kaugõppesse astuda
soovijail on õppimine kunagi min
gil põhjusel katkenud ja nüüd
soovitakse õpinguid jätkata. Sar
naselt teistele teaduskondadele on
ennistamine võimalik vaid siis,
kui õppimine jäi pooleli teisel või
vanemal kursusel.
Laiskuse tõttu pooleli jäänud
õpingute jätkamiseks nõutakse, et
peale eksmatrikuleerimist
oleks
TÖÖTATUD vähemalt ÜKS aasta.
Suuremad probleemid tulevad
aga sellest, et soovitakse ennis
tada hoopis teisele erialale või
on õppeplaanid vahepeal oluliselt
muutunud ning tekkinud VAHEVÕLAD, millede olemasolul en
nistamine ei ole samuti võimalik.
TÄHELEPANU kõigile, kes ka
vatsevad eeloleval sügisel jätkata
õpinguid kaugõppeteaduskonnast
Astuge LÄHEMAL AJAL läbi
dekanaadist, (Kalinini 101, tuba
213) saamaks selgust vahevõlgade suhtes. Suvel on teil võimalus
võlgnevused likvideerida ning en
nistamine läheb komplikatsiooni
deta.

ÕHTUNE
TEÄÜIMÜHD
õhtuse
teaduskonna
1990.
aasta vastuvõtu uudiseks on
toimumine E M A L A G R U P P ID E
järgi lähedaste erialade kokku
liitmise teel.
Spetsialiseerumine algab tei
sel või kolmandal kursusel.
Sisseastumisel ei oma seega
enam nii suurt tähtsust mõis
ted: töötab erialal, omab eri
alast tööstaaži, jne.
Klassikalisi sisseastumiseksa
meid ei toimu. Neid asendab
üks ulatuslik TEST, mille abil
tahame teada saada pretendendi nii erialalisi kui ka üldkul
tuurilist teadmisi, st. et nn.
matemaatika ja füüsika sõel
töötab põhiliselt esimesel kur
susel, mitte aga sisseastumisek
samitel.
VASTU VÕ TU PLAAN
JÄRG M INE:

üliõpilastel on võimalik spet
sialiseeruda vajalikul eri suunal
kooskõlas tulevase töökoha vaja
dustega. Nii võib spetsialiseeru
mine toimuda kas projekteerimise,
ehitamise
või ekspluatatsiooni
suundadel. Spetsialiseerumist võib
ka teisiti organiseerida, näiteks
gaasivarustusele, soojavarustuste
või ventilatsioonile.

ON

Rahvamajanduse öko
noomika ja
juhtimine

60

Ettevõtte ökonoomika
ja juhtimine

25

Elektroautomaatika
spetsialiseerumine:

50

1) automaatika
2) elektriajamid ja
tööstusautomaatika
3) arvutid
võrgud

ja. arvuti

4) raadiotehnika
TEETEHNiKA
(eriala 29.10)
Autoliiklus on tänapäeva ühis
konnale vältimatu. Liiklus ei ole
aga mõeldav ilma teede- ja tänavavõrguta. Järjest suureneva liik
lusintensiivsuse tõttu kasvavad ka
nõuded feede ja tänavate kvali
teedile, läbilaskevõimele ia ohutu
«T E H N r K A U U K O O I. 5
VTEXHMKAIOJlilKQOJIi»
( «T e xH K 'ie c K i!H yimüt-pcMfC*;;: T

20

Ehitustehnika

15

Toitlustamise
tehnoloogia

20

* õppetöö korraldus jääb sel
lelgi aastal endiseks: 16 tundi
nädalas ja neli tundi päevas.
Vabad
päevad on tavaliselt
kolmapäev ning laupäev.

Heimtali Ralsaspordibaasi ribikupli mudeli katsetamine ehitus
konstruktsioonide laboratooriumis.
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