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1. Tartu Ülikooli üldandmed 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

TÖÖTAJATE ARV 3517 3476 3445 3362 3200 2941 2860

sh akadeemiline personal 1718 1687 1698 1629 1506 1368 1292 

neist (korralised) professorid 179 168 152 138 139 131 125 

Teaduskraadiga töötajad 1729 1753 1717 1646 1452 1345 1268 

sh doktorid + kandidaadid 1016 1046 1011 936 852 820 767 

magistrid 476 707 706 710 600 525 501 

ÜLIÕPILASED* 17493 16944 16992 17744 18267 17356 1736

sh välisüliõpilased 343 314 294 291 287 266 272 

Päevane õpe 12393 11865 11868 12323 12881 12505 12443

sh kõrghariduse esimene aste, arsti-, hambaarsti-, proviisori- ja integreeritud õpe 8546 8250 8321 8922 9662 9844 9866 

magistriõpe 2507 2356 2350 2308 2104 1582 1524 

õpetajakoolituse kutseaasta       36 101 136 144 

interniõpe         1 4 8 

residendiõpe         1 29 88 

doktoriõpe 1340 1259 1197 1057 1012 910 813 

Avatud ülikooli õpe 5100 5079 5124 5421 5386 4851 4593 

sh kõrghariduse esimene aste, arsti-, hambaarsti-, proviisori- ja integreeritud õpe 3382 3667 3856 4172 4244 3813 3687 

magistriõpe 1545 1412 1268 1228 1100 986 856 



õpetajakoolituse kutseaasta   21 42 51 49

doktoriõpe           1 1 

Väliskülalisüliõpilased** 328 403 360 338 300 162 205 

Külalisüliõpilased Eestist***   732 699 506 582 498 445 

Arst-residendid   514 510 494 470 415 311 

Kaitstud doktoridissertatsioonid 100 77 95 98 73 79 67 

Kaitstud magistritööd 639 666 258 345 368 357 333 

KOONDEELARVE TULUD, mln kr 1938,7 1826,8 1705,4 1256,8 1074,8 946,3 913,9 

KOONDEELARVE KULUD, mln kr 1853,7 1949,6 1587,2 1314,0 995,6 992,6 871,3 

TEADUSTEEMAD JA PROJEKTID 806 861 856 866 796 672 728 

sh sihtfinantseeritud 109 104 108 111 111 126 122 

ETF-i grandid 341 356 325 321 320 332 326 

PUBLIKATSIOONID**** 2127 2023 2230 2549 2760 2833 3779 

sh ISI artiklid 768 688 614 513 495 490 460 

muud teaduslikud artiklid 1359 1335 1616 2226 2265 2343 3319 

  

* v.a (välis)külalisüliõpilased ja arst-residendid 
** (välis)külalisüliõpilaste arv kalendriaasta jooksul 
*** k.a eesti külalisüliõpilased, kes olid immatrikuleeritud välisülikoolidesse 
**** alates 2007. aastast arvestatud üksnes teaduspublikatsioonid 



2. Tartu Ülikooli struktuur ja organisatsioon 

Muudatused struktuuris 2009 

Aruandeaasta lõpus oli ülikoolis 17 asutust. Neist kaheksa teadus- ja arendusasutust (Eesti 
geenivaramu, Eesti mereinstituut, füüsika instituut, keemia instituut, molekulaar- ja rakubioloogia 
instituut, ökoloogia ja maateaduste instituut, tehnoloogiakeskus, raamatukogu), viis kolledžit 
(Euroopa, Narva, Pärnu ja Türi kolledž ning Viljandi kultuuriakadeemia), Pedagogicum ning kolm 
huvitegevuse ja muid eesmärke täitvat asutust (botaanikaaed, TÜ muuseumid ja teaduskool). 
 
2009. aastal jätkus akadeemilise struktuuri arendamine. 1. jaanuarist.2009 alustas tööd ülikooli 
asutusena Tartu Ülikooli Pedagogicum. Põhimääruse ja asutamisega seotud rakendusotsused kinnitas 
TÜ nõukogu 28.11.2008 määrusega nr 23. Pedagogicum on ülikooli akadeemilise struktuuri koosseisu 
kuuluv asutus, mille eesmärk on edendada rahvusvahelisel tasemel teadustööd haridusteaduse 
valdkonnas ning juhtida ja koordineerida sellel põhinevat õpetajakoolitust ja arendustegevust 
teaduskondades ja kolledžites. 
 
Arstiteaduskonnas loodi radioloogiakliinik (TÜ nõukogu 29.05.2009 määrus nr 8). Kliiniku loomise 
eesmärk oli luua kliinilise radioloogia ning eesrindliku õppe- ja teadustöö innovaatiline keskus. TÜ 
radioloogiakliinik on kogu Eesti radioloogia arengu ning ülikooli arstiõppe ja meditsiiniteaduse 
jätkusuutlikkuse võtmestruktuur. 
 
Vastavalt TÜ nõukogu 19.06.2009 otsusele nr 41 hakati ette valmistama haridusteaduskonna ja 
sotsiaalteaduskonna ühinemist haridus- ja sotsiaalteaduskonnaks alates 01.01.2010. Sotsiaal-, 
käitumis- ja kasvatusteaduste edasise arendamise eesmärgil kinnitati haridus- ja sotsiaalteaduskonna 
põhimäärus (TÜ nõukogu 30.10.2009 määrus nr 16). Ühinemise protsess sätestati haridus- ja 
sotsiaalteaduskonna põhimääruse rakendussätetes, sest ühinemisel tuli tagada teaduskondade 
õiguspärane järjepidevus, uue teaduskonna nõukogu töö käivitamine, valimiste korraldamine, 
struktuuriüksuste töö ümberkorraldamine, üliõpilaste ja personali üleviimine ning asjaajamise ja 
dokumentatsiooni üleandmine dekanaadile ning instituutidele vastavalt uuele töökorraldusele. 
 
Haldus- ja tugistruktuuri allüksused tegutsevad rektori käskkirjaga kinnitatud struktuuriüksuste 
kirjeldustes määratud eesmärgil ja ülesannete täitmiseks neile antud õiguste piires. Struktuuriüksuste 
juhid annavad aru prorektorile või vastutusala juhile. 31. detsembril 2009 oli ülikooli haldus- ja 
tugistruktuuris kaheksa osakonda, üks keskus, rektoraat ja kantselei. 
 
2009. aastal muutus ülikooli juhtimisstruktuur. Alates 06. 04. 2009 loodi administratsiooni- ja 
haldusdirektori vastutusalade liitmise tulemusenakantsleri vastutusala. Kantsleri ametikohale asus 
samast kuupäevast tööle Andres Liinat. Kantsleri vastutusala, volitused ja asendamise korra kinnitas 
rektor oma 06.04.2009 käskkirjaga nr 8. Vastutusalasse arvati haldus- ja tugistruktuurist haldus-, 
kommunikatsiooni-, personali-, infotehnoloogia ja üldosakond ning haldusdirektori büroo. 
 
Kantsleri vastutusalas reorganiseeriti haldusosakonna ja haldusdirektori büroo tegevus. 1. mail 2009 
alustas funktsioonide ümberjaotamise tulemusena ja haldusdirektori büroo õigusjärglasena 
tegevust planeeringute ja hangete osakond (rektori 30.04.2009 käskkiri nr 12), mille eesmärk on 
ehitustegevuse ja hangete korraldamine ülikoolis. Samast ajast lõpetas tegevuse haldusdirektori 
büroo.  
Reorganiseerimisega seotud ülesannete jagunemise haldus- ning planeeringute ja hangete osakonna 
vahel kinnitas rektor oma 30.04.2009 käskkirjaga nr 13. 
 
01.10.2009 reorganiseeriti üldosakond kantseleiks (rektori 01.10.2009 käskkiri nr 29) . Kantselei 
eesmärgiks seati asjaajamise, sh dokumendihalduse ja arhiivitöö ning keele- ja stiilinõustamise ning 
sekretäriteenuse arendamine ja korraldamine. Kantselei koosseisu toodi lisaks üldosakonna 
koosseisule rektoraadi teenindamise eesmärgil rektori, prorektorite ja kantsleri sekretäride ning 
autojuhtide ametikohad. Avati kantselei juhataja ametikoht. Senise üldosakonna juhataja ametikohta 



täitis 01.03.2008-05.04.2009 administratsioonidirektor. Ajavahemikul 06.04.-30.09.2009 oli 
üldosakonna juhataja kohusetäitja asjaajamiskorralduse peaspetsialist. 
 
Oma sisemist töökorralduslikku struktuuri korrastasid aruandeaastal õigusteaduskond, 
filosoofiateaduskond, haridusteaduskond, füüsika instituut, keemia instituut, Viljandi 
kultuuriakadeemia ja raamatukogu ning kantsler oma vastutusalas. 

 

Ülikooli nõukogu ja komisjonid seisuga 31_12_2009.doc 
Ülikooli valitsuse koosseis_31_12_2009.doc 
Ülikooli kuratoorium 31_12_2009.doc 
Ülikooli struktuur 31_12_2009.doc 

 

  



3. Olulisemad tulemused ja sündmused 

Usuteaduskonna olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

 Silmapaistvate usuteadlaste Uku Masingu ja Arthur Võõbuse 100. sünniaastapäeva tähistamine - 
näitused raamatukogus, ühissümpoosion Saksamaa Religiooniloo Seltsi, Akadeemilise Teoloogiaseltsi 
ja Eesti Akadeemilise Orientaalseltsiga 2.-3. oktoobril. Usuteaduskonna õppejõud osalesid Masingu ja 
Võõbuse teoste uusväljaannete avaldamisel. 

 Vilistlaspäev seoses rahvusülikooli 90. aastapäevaga 28. novembril 

 Edukalt lõppesid 6. raamprogrammi projekt "Religion in Education" ja Eesti-sisene koostööprojekt 
Eesti Kirikute Nõukoguga, mõlema projekti tulemusena ilmusid kõrgetasemelised 
teaduspublikatsioonid. 

 Metanexus Institute (USA) eraldas prof Anne Kulli juhitavale Teaduse ja religiooni kolleegiumile 
kolmeaastase grandi teaduse ja religiooni suhete alase uurimistöö populariseerimiseks. 

Õigusteaduskonna olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

Õigusteaduskonnas loodi uus instituut: riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituut , mille ülesandeks on: 

 koordineerida ja teha riigi- ja rahvusvahelise õiguse alast teadus- ja arendustööd; 

 analüüsida riigi- ja rahvusvahelise õiguse alaseid arenguid õiguspraktikas; 

 arendada riigi- ja rahvusvahelise õiguse alast rahvusvahelist koostööd; 

 parandada riigi- ja rahvusvahelise õiguse distsipliinide õpetamise kvaliteeti. 

Instituudi juhiks valiti uus õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo, kes 
2009.a. pälvis esimesena Eestis Euroopa teadusuuringute Nõukogu (ERC) teadusgrandi, mille 
eesmärgiks on uurida , milline mõju on Vene Föderatsiooni üha mitte-libraalsemal valitsusel 
rahvusvahelise õiguse doktriinile ja selle kohaldamisele. Õigusteoreetilises plaanis on 
põhiküsimuseks, kas Venemaa ja Lääne vahelistes suhetes saab lähtuda rahvusvahelise õiguse 
universaalsusest ja ühtsusest või on rahvusvaheline õigus teatud ulatuses killustunud regionaalseteks 
tõlgendusteks. 

Jõudis lõpule uurimistöö "Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise teoreetilised 
lähtekohad". Jõuti järeldusele, et mitte kõigi riigi ülesannete üleandmine eraõiguslikele isikutele pole 
kooskõlas põhiseadusega. Avalike ülesannete üleandmise õiguslik alus ja regulatsioon sõltub üleantud 
ülesande sisust. Analüüsiti vastavaid mudeleid, nendest tulenevaid formaal-juriidilisi eeldusi avalike 
huvide, ülesannete täitmise kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks k.a. põhisõiguste kaitset. 
Õiguasteadlaste päevade raames toimus vastav rahvusvaheline sümpoosion, mille tulemused avaldati 
artiklitena ajakirjas Juridica International XVI, 2009 (H.Maurer, Fr.Schoch, F.-L.Knemayer, 
K.Merusk, V.Olle, R.Narits, E.Andresen, N.Parrest). 

Toimus rahvusvaheline konverents "Juriidiline ajakirjandus: rahvuslik, regionaalne, rahvusvaheline", 
millel arutati erinevaletele lugejarühmadele suunatud juriidilise ajakirjanduse kujunemist ning rolli 
õigusteaduse ning õiguskorra arengus. 

Lõpule jõudis pikaajaline teadustöö võlaõigusseaduse teaduslike kommentaaride koostamisel. Valmis 
sai selle fundamentaalse töö viimane, 3.osa. 

Taastumas on rahvusvahelised teaduslikud kontaktid Vene Föderatsiooni õigusteadlastega. Toimus 
rahvusvaheline seminar Vene Föderatsiooni ja Eesti tsiviilõiguse arengust. 

Arstiteaduskonna olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

Teadustöö ja olulisemad sündmused arstiteaduskonnas 2009. aastal 

Arstiteaduskonna teadustöö põhisuundadeks on ühelt poolt keskendumine imuunsüsteemi ja 
närvisüsteemi omavahelisele koostööle ning nende häiretest tingitud haigustele, teisalt on paljude 



teadusprojektide sisuks multifaktoriaalsete haiguste erinevate tekkepõhjuste ja riskifaktorite analüüs. 
Arstiteaduskonna teadustegevuse heast arengust annab tunnistust suurenenud teaduslepingute arv 
2009 aastal. Lisaks Eesti riigi poolt finantseeritavatele traditsiooniliste teadusprojektidele täitsid 
arstiteaduskonna töötajad 36 TA projekti, sh. kuus Euroopa Liidu 6 ja 7 raamprogrammi 
teadusprojekti ja kaheksa Euroopa Komisjoni suunatud koostööprojekti. Märkimisväärne on kolme 
Ameerika Ühendriikide poolt finantseeritava uurimisprojekti täitmine (2 NIHi ja 1 CRDFi grant) ja 
üks Wellcome Trusti grant. Avaldati 191 ETISe klassifikatsiooni 1.1. artiklit, kaitsti 14 doktoritööd. 
Arstiteaduskonnas tehtava teadustöö üheks kvaliteedimärgiks on ka kahe olulise teaduspreemia 
saamine aastal 2009. Riikliku preemia arstiteaduse alal sai prof Irja Lutsar uurimuste tsükli 
"Infektsioonide käsitlus omandatud immuunpuudulikkusega isikutel" eest. Pikaajalise tulemusliku 
teadus- ja arendustöö eest sai riikliku teaduspreemia emeriitprof ja juhtivteadur Marika Mikelsaar. 
Üheks lähiaastate olulisemaks väljakutseks on uue laborihoone ehitamine Siirdemeditsiinikeskuse 
nime all. Aastal 2009 algas selle hoone projekteerimine, aastal 2010 jätkub tehniline projekteerimine 
ning hangete läbiviimine. 

 
Õppetöö arstiteaduskonnas 2009. aastal 

2009 a. toimus üleminek ainepunktisüsteemilt Euroopa ainepunktisüsteemile (EAP), samaaegselt 
teostati ainepunkti mahu reform. Vältimaks disproportsiooni erinevate, kuid olemuselt sageli sarnaste 
õppeainete vahel vähendati kontaktõppe mahtu 50%-le ainepunkti mahust, kusjuures loengute osakaal 
fikseeriti kõigile ainetele kohustuslikuna vahemikus 15-39%. Kuna kontaktõppe maht vähenes, siis 
peaks selline esmapilgul tehniline muudatus motiveerima struktuuriüksusi läbi mõtlema, mida õpetada 
loenguvormis ja mida rühmatöös; mida haiglas-laboris, mida iseseisva tööna. Selge on ka see, et 
õppemahu vähendamine paneb suurema vastutuse üliõpilastele, kuna suureneb iseseisva töö osakaal; 
teisalt peavad õppejõud suutma paremini motiveerida üliõpilasi iseseisvat tööd tegema. Samaaegselt 
oleme üritanud sisse tuua ka e-õpet. Paremini on see õnnestunud stomatoloogiakliinikus ja 
sisekliinikus.  
2009 a. jaanuaris sai juriidilise vormistuse ka õppekavade akrediteerimine. Täieliku akrediteeringu 
said arstiõppe ja proviisoriõppe integreeritud õppekavad ning õe-, tervishoiu- ja biomeditsiini 
magistriõppekavad. Hambaarstiteaduse õppekava hinnanguks "tingimisi akrediteeritud". 2009. a. 
hakati läbi mõtlema vajalikke muudatusi valikainete (eeskätt teadusteemaliste ja kliinilise praktika 
valikainete) ja arstiüliõpilaste 6. kursuse kliinilise praktika vallas. Nende muudatuste elluviimine jääb 
juba 2010.a. aastasse. 

Filosoofiateaduskonna olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

Õppetegevus 2009. aastal 

Korrastati ja optimeeriti FLGR magistriõppekavasid, loodi uued üldmagistriõpet ja õpetajakoolitust 
integreerivad õppekavad slavistika, romanistika, germanistika ja anglistika ning suulist ja kirjalikku 
tõlget ühendav tõlkeõpetuse õppekava. äiendati eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis 
õppekava uute moodulitega, mis võimaldavad võõrkeelte erialade üliõpilasi õppekavale vastu võtta. 
oostati soome keele õpetajatele mõeldud ümberõppe programm. oodi mitu uut üleülikoolilist 
doktoriõppeainet (nii eesti kui inglise keeles). 
Septembris alustati õppetööd ägedate õppekavade programmi raames ingliskeelse semiootika 
magistriõppekaval. Augustis alustas filosoofia osakond ingliskeelse ühismooduliga "Theories of good 
society" (koordineerib Helsingi ülikool) praktilise filosoofia õppekavas. 

 
Teadus- ja arendustegevus 2009. aastal 

Õppejõudude ja teadustöötajate koguarv seisuga 31.12.2009 oli 271, sh 32 professorit. 
Teaduskraadiga töötajate osakaal oli 70,2% ja doktorite osakaal 38,3%. 
2009.aastal oli filosoofiateaduskonna poolt täidetavaid teadusprojekte kokku 93, sh: 
sihtfinantseeritavad teadusteemad - 12; riiklikud programmid - 23; ETF grandid - 35; JD/MJD - 2; 



siselepinguid - 19; välislepinguid - 2 . 
Filosoofiateaduskonna teadustegevuse eelarve 2009. aastal oli 51 383 000 krooni. 
 
2008. aastal loodud Kultuuriteooria tippkeskus jätkas tulemuslikult oma tegevust. 
FL instituudid korraldasid 12 rahvusvahelist teaduskonverentsi ja terve rea erineva suuruse ja 
staatusega siseriiklikke teadusüritusi. Osaleti mitmes rahvusvahelises teadusprogrammis, nt  
LIOH-WORLD võrgustikus (üle 50 Euroopa ülikooli) (koordinaator Eero Medijainen), 
EUROCORES BOREAS programmi projektis (osalised USAst, Prantsusmaalt, Šveitsist, Soomest, 
Venemaalt, Eestist, toimus Tartus projekti seminar "Rethinking identity - dynamics and stability in 
post-socialism") ja NordForsk projektis "Nordic Network of Narrative Studies". 
 
Eeltöid tehti mitme rahvusvahelise programmi rahastuse hankimiseks, millest positiivse tulemusega 
on FP7 projekt "European national museums: Identity politics, the uses of the past and the European 
citizen (EuNaMus)" koostöös Rootsi, Suurbritannia, Kreeka, Prantsusmaa, Norra, Itaalia ja Ungari 
teadlastega (projekt algas 2010) ja 7RP projekti ELDIA (European Language Diversity for All, algus 
1.3.2010) käivitamiseks, milles Eestist osaleb TÜ FLEE. 
 
FL instituudid annavad välja kõrge rahvusvahelise tasemega ajakirju, millest 3 on refereeitavad 
Thomson-Reutersi andmebaasis ("Estonian Journal of Archaeology" (V. Lang), "Trames" (Urmas 
Sutrop) ja "Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat" (Helle Metslang). Alustati uute 
rahvusvaheliste ajakirjade "Baltic Journal of Art History", ESUKA (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse 
ajakiri) väljaandmist (1.2.). 

Haridusteaduskonna olulisemad südmused ja tulemused 2009. aastal 

2009. aastal alustas tegevust kasvatusteaduse doktorikool - projekt, mida juhib Tallinna Ülikool ning 
Tartu Ülikool eeskätt haridusteaduskonna näol on üheks projekti partneriks. KA EDUKO programmi 
raames tehakse Tallinna Ülikooliga tihedat koostööd. 

Peter Langi kirjastuselt ilmus teaduskogumik "Teenagers in Estonia: values and behavior", mis 
sisaldas valdavalt haridusteaduskonna uurijate teadusartikleid teismeliste väärtushinnangutest, nende 
käitumisest ning ajakasutusest ja õppimisest. Sama kirjastusega sõlmiti kokkulepe iga-aastase 
teaduskogumiku väljaandmiseks. 

Edukalt jõudis lõpule Comeniuse projekt CAFT - "A Comparative Analysis of Folk Tales: A 
Multicultural Perspective" (Evi Saluveer), mida hinnati kõrgelt, tõstes esile partneritevahelist 
koostööd ja lõpptulemust. 

Jätkusid mitmed hariduskorralduslikud rahvusvahelised arendus- ja uurimisprojektid. 

Edukalt jõudis lõpule ESFi programm "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007-2009" 
(koolitusse panustasid Marika Padrik ja Mari Reilson). 

Edukalt viidi lõpule uurimus "Sülearvutid õpilastele" (Piret Luik). 

Panustati viie riikliku õppekava arendusse (Juta Jaani, Liisa Aru, Ülle Luisk, KajaPlado). 

Lõpetas esimene lend eesti viipekeele tõlke. 

Tähistati 20 aastamöödumist kasvatusteaduste õpetamise alustamisest Tartu Ülikoolis, mille puhul 
toimus oktoobris 2009 haridusteaduskonna ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi eestvedamisel 
sügiskool ja konverents "Õnnestav õpetus" ning anti välja kogumik. 

2009. aasta lõpuga lõpetasid sotsiaalteaduskond ja haridusteaduskond sellisel kujul oma tegevuse ning 
ühinesid alates 1. jaanuarist 2010 sotsiaal- ja haridusteaduskonnaks. 

Kehakultuuriteaduskonna olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

Teadustegevuses pöörati peamist tähelepanu organismi kohanemisreaktsioonide eripärade 
selgitamisele erinevatel füsioloogilistel tasanditel, kaasates seejuures keskkonnategurite mõju ning 
sotsiaalseid aspekte. Märkimist väärivad uuringud laste metaboolse sündroomi suunal ja 
saavutusvõime eripärade muutuste uurimine kuumastressi tingimustes. Oluliseks tuleb lugeda akuutse 



kaalulangetamise ja saavutusvõime muutuste vaheliste seoste selgitamist. Sarkopeeniaga kaasneva 
problemaatika suunal uuriti lihasjõu langust tingivate mehhanismide avaldumise dünaamikat ja 
erinevate aktiivsusvormide potentsiaalset preventiivsest mõju nii lihasmassi vähenemisele kui 
kontraktiilsete parameetrite muutustele, mis omavad olulist rolli elukvaliteedi kontekstis. Jätkusid 
eksperimendid lihaskoe aktiivsusjärgse potentseerumise valdkonnas, mis näitasid ilmekalt seoseid 
motoorsete ühikute rekruteerituse astme ja posttetaanilise potentseerumise vahel. Selgitati 
adipotsütokiinide mõju ainevahetuse ja saavutusvõime seostele erinevates vanusegruppides ning 
sõltuvalt kehalise aktiivsuse tasemest. Spordisotsiaalteaduslikud uuringud olid eelkõige seotud 
ärevusseisundite mõju prognoosimisega keskkonna mõjutustest ning koormuse eripäradest tulenevalt. 

Olulisel määral tugevnes Balti sporditeadlaste võrgustiku tegevus ning Tartu Ülikooli 
kehakultuuriteaduskonna roll selles. Läti ja Leedu doktorantide õppimaasumine 
kehakultuuriteaduskonna doktoriõppekavale on kinnituseks võrgustiku arengust ja efektiivsest 
toimimisest. 

Õppetöö suunal on oluline märkida spordipsühholoogia-alase õpiku koostamist ja väljaandmist prof. 
Lennart Raudsepa poolt. 

Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

[lehekülge ei leitud] 

 

Majandusteaduskonna olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

Järjekindlalt on paranenud majandusteaduse rahvusvaheline nähtavus. 2009. aasta jooksul ilmus TÜ 
majandusteaduskonna õppejõudude, teadurite ja doktorandide poolt kokku 16 artiklit, mida 
refereeritakse ISI Web of Science andmebaasides. Veel olulisem on ilmunud artiklite tsiteeritavuse 
kasv.  
 
Thomson Reutersi poolt avaldatava Science Watchi andmetel kuulus 2009. aasta sügisel Eesti 
majandusteaduse osas maailmas kõige kiiremini tsiteeritavust suurendanud (rising star) riikide hulka. 
See peegeldab aastatepikkuse töö tulemusi, mis hakkavad nüüd avalduma.  
 
Tunnustus majandusteaduskonnas tehtavale teadustööle oli prof. Urmas Varblase valimine Eesti 
Teaduste Akadeemia liikmeks 2009. aasta sügisel.  
Prof. T. Paas koos kaaslastega oli edukas NORFACE programmi taotlusvoorus ja osaleb väga 
kõrgetasemelises teadusrühma töös.  
 
Väga oluline on majandusteaduskonnas tehtav töö Eesti valitsusasutuste nõustamisel. Eelmisel aastal 
viidi läbi rakendusuuringud haridusasutuste kvaliteedisüsteemi korrastamisel, välisinvestorite 
tegevuse kaardistamisel ja Eesti ettevõtte tulumaksusüsteemi hindamisel.  
 
Väga oluline on teaduskonna tuleviku arengu seisukohalt doktorikooli aktiivne ja tulemuslik tegevus.  
 
2009. aasta jooksul jõudsid kaitsmiseni 8 doktoranti. 

Matemaatika- ja informaatikateaduskonna olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

Hajusrakenduste moderniseerimise uurimisvaldkonnas on mitmeid suundi: uute paralleelplatvormide 
uurimine, olemasolevate paralleelprogrammide sise- ja välisliideste analüüs koos programmide 
kohandamise ja moderniseerimisega ning paralleelprogrammide kohandamine uute mudelite ja 
tehnoloogiatega. Välisliideste uuringuks kohandasime olemasolevat teadusarvutuslikku paketti 
DOUG (Domain Decomposition on Unstructured Grids) veebiteenuste raamistiku jaoks. Siseliideste 
uurimiseks sai realiseeritud rakendus, mis kasutab programmianalüüsi tehnikat ja visualiseerimist eri 
tüüpi diagrammide abil. Uute platvormide uuringuks realiseerisime paketi DOUG tuumikalgoritme 
Cell-protsessori arhitektuuril. Meie katsed veebiteenustega näitasid, et see on mõistlik lähenemine 



teadusrakendusteenuste osutamiseks; käivitasime nüüd aga uue, pilvearvutuste (Cloud Computing) 
teadussuuna Tartu Ülikoolis. Muuhulgas valmis F2F (Friend-to-Friend Computing) raamistiku uus 
versioon, mis kaasab muuhulgas ka mobiilse kliendi. 
 
Matemaatilise statistika ja tõenäosusteooria vallas saadi olulisi tulemusi varjatud Markovi ahelate 
uurimisel, mis omab rakendusi paljudes valdkondades, sh kõnetuvastamisel, bioinformaatikas jne. 
Töötati välja üldine, riskidel põhinev segmenteerimisteooria, mis tegeleb varjatud ahela realisatsiooni 
hindamisega. Näidati, et nn standardsed joondused (Viterbi ja PMAP joondus) sobituvad uude 
teooriasse, kuid peale nende on võimalik defineerida mitmeid uusi teatavas mõttes optimaalseid 
joondusi. Erinevate joonduste (segmenteerijate) võrdlemiseks tõestati, et üsna üldistel eeldustel 
koonduvad erinevate joonduste riskid teatud konstantideks, nn asümptootilisteks riskideks. Tõestused 
põhinevad lõpmatu Viterbi joonduse olemasolul, mis on mitmete teoreetiliste tulemuste nurgakivi. 
Näidati, et klastereelduse täidetuse korral saab lõpmatu Viterbi joonduse konstrueerida tükiviisiliselt.  
Leiti ka hindamiseeskirjad mitmemõõtmelise lineaarse mudeli parameetrite hindamiseks 
kõrgdimensionaalsete andmete korral ja selgitati ebasümmeetrilise t-jaotuse baasil konstrueeritud 
koopula omadusi. Leiti osakogumite optimaalsed hinnangud summeeruvus-kitsenduse olemasolul. 
Pakuti välja meetod üldistatud Pareto jaotuse kasutamiseks integreeritud sabajaotuse lähendamiseks 
ning demonstreeriti meetodi eeliseid ulatusliku simuleerimiseksperimendi abil. 
 
On tuletatud mitteparandatava konstandiga veahinnangud funktsioonide aproksimeerimisel siledate 
splainidega ühtlasel võrgul. On välja töötatud kõrget järku täpsusega splain-kollokatsioonimeetodid 
teatavaid lisasingulaarsusi omavate nõrgalt singulaarsete integraalvõrrandite lahendamiseks, mis 
tuginevad lahendi rajasingulaarsusi hävitavale muutujate vahetusele ja nõrgalt gradueeritud 
ebaühtlasele võrgule või interpoleerimisele osalõikude keskosas. On tõestatud üldised silumisülesande 
lahendi olemasolu teoreemid ja näidatud, et varem kirjanduses esitatud sõlmede lisamise ja 
eemaldamise algoritm tõketega silumisülesande lahendamiseks võib anda tsükli. On vaadeldud 
regulariseerimisparameetri valikut mittekorrektsetes ülesannetes. On näidatud tasakaaluprintsiibi 
kvaasioptimaalsus ning mõned uued parameetri valiku reeglid, mis erinevalt varasematest reeglitest 
sobivad ka lähteandmete ligikaudse veataseme korral. On sisse toodud uus mittekompaktsete Volterra 
integraaloperaatorite klass (südamikuga ehk südamlikud operaatorid), uuritud nende operaatorite 
omadusi, sh spektrit, samuti südamlike Volterra võrrandite lahendusmeetodeid. 

Sotsiaalteaduskonna olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

Oluliseks saavutuseks oli "Journal of Baltic Studies'i" erinumber "From Post-Communism to the EU: 
Estonia's Transition 20 Years on" (volume 40, issue 1, March 2009), mis sisaldas kuut artiklit 
ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi õppejõududelt ja teaduritelt. See anti välja ka eraldi 
raamatuna kirjastuse Routledge poolt - "Estonia's Transition to the EU: Twenty Years On", edited by 
Marju Lauristin and Peeter Vihalemm. Marju Lauristin oli ka avalikkuses suurt tähelepanu äratanud 
Eesti inimarengu aruande 2008 peatoimetajana. 

CHE Excellence Ranking (Saksamaa) uuring Euroopa ülikoolide politoloogia osakondade taseme 
kohta hindas kõrgelt TÜ riigiteaduste instituuti asetades selle "Excellence Group'i", tõstes esile 
tsiteeritavust, mobiilsust ja rahvusvahelisust. 

Kirjastus Ashgate avaldas riigiteaduste instituudi teadlaste Eiki Bergi ja Piret Ehina toimetatud 
"Identity and Foreign Policy. Baltic-Russian Relations and European integration". 

Ära tuleb märkida Euroopa Teadusfondi tellitud uuringut Kesk- ja Ida-Euroopa sotsiaalteaduste 
arengu ja globaalsesse konkurentsi lülitumise kohta. Selle uuringu tulemusena anti välja monograafia 
"Internationalisation of Social Science in Central and Eastern Europe" (toimetajad Ilona Palm Kovacs 
ja Dagmar Kutsar. 2010 Routledge). Teadur Mare Ainsaar juhtis (ja juhib ka edasi) Euroopa 
Sotsiaaluuringu Eesti-poolset osa. 

2009. aasta aprillis toimus Tallinnas Euroopa Neuropsühhofarmakoloogia Kolleegiumi (ECNP) 10. 
regionaalkonverents, peakorraldaja oliprofessor Jaanus Harro. Rahvusvahelisel konverentsil käsitleti 
psühhofarmakoloogia ja bioloogilise psühhiaatria olulisimaid teemasid skisofreeniast ja 



depressioonist, psühhogeneetikast jne. Üle 500 osalejaga (22 riigist)konverents tõi Eestisse Euroopa 
neuropsühhofarmakoloogia ning bioloogilise psühhiaatria suurimad nimed. 

Psühholoogia instituudi töötajad avaldasid 2009. aastal 35 artiklit ajakirjades, mida indekseerib Web 
of Science. Kõige kiiremat vastukaja leidis ülevaade kuulmise düsfunktsioonidest skisofreenikutel 
[Näätänen, R., & Kähkönen, S. (2009). Central auditory dysfunction in schizophrenia as revealed by 
the mismatch negativity (MMN) and its magnetic equivalent MMNm: a review. International Journal 
of Neuropsychopharmacology, 12(1), 125-135], mida on juba 6 korral viidatud. Ajakirjas Biological 
Psychiatry (mõjutegur 8,7) ilmus töö, mis näitab, et VGLUT1 ekspression eesajus suurendab 
soodumust stressile [Garcia-Garcia, A. L., Elizalde, N., Matrov, D., Harro, J., Wojcik, S. M., Venzala, 
E., et al. (2009). Increased Vulnerability to Depressive-Like Behavior of Mice with Decreased 
Expression of VGLUT1. Biological Psychiatry, 66(3), 275-282]. Ilmusid kolm esimest artiklit 
suuremahulise projekti "Vene isiksus ja rahvuslik iseloom" raames [Allik, J., Realo, A., Mõttus, R., 
Pullmann, H., Trifonova, A., & McCrae, R. R. (2009). Personality Traits of Russians from the 
Observer's Perspective. European Journal of Personality, 23(7), 567-588]. 

TÜ juhtimisel ja sotsiaalteaduskonna eestvedamisel alustas 2009. aastal tegevustkäitumis-, sotsiaal- ja 
terviseteaduste doktorikool. Doktoriõppe efektiivsuse suurendamisele suunatud pea 6-aastast ning 
rohkem kui 18 mln eelarvega projekti juhib Tartu Ülikool, partneriteks Tallinna Ülikool, Tervise 
Arengu Instituut ja Helsingi Ülikool. 

2009. aasta lõpuga lõpetasid sotsiaalteaduskond ja haridusteaduskond sellisel kujul oma tegevuse ning 
ühinesid alates 1. jaanuarist 2010 sotsiaal- ja haridusteaduskonnaks. 

Euroopa kolledži olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži 2009. aasta tegevuste keskmes oli kolledži sisuline arendamine ning 
muutuste juhtimine organisatsioonis. Suuremaks sisuliseks muutuseks oli sotsiaalteaduslike 
rakendusuuringute keskuse (RAKE) valdkondlike programmide loomine ja arendustegevuse hoogne 
käivitamine. 2009. aastal loodi RAKEsse 5 programmi ning värvati tööle 4 uut programmijuhti. 

Kolledži õppetegevuses pandi suurt rõhku magistriprogrammide koostööle. Õppetegevuse arendamine 
toimus kolmes peamises valdkonnas: 

 Õppekavade ühildamine ja arendus Euroopa õpingute ja Euroopa Liidu-Venemaa Uuringute 
magistriprogrammides. Alustati koostööd magistriprogrammide kattuvate teemavaldkondade 
õpetamisel. Mõlema programmi üliõpilastele avati neli ühist kursust. Loodi juurde mitmeid uusi 
valikaineid. 

 Õppeprogrammide tugiteenuste ning turunduse hoogne arendus ja koordineerimine. Mõlema 
programmi turundus ühtlustati ning koostati olulised turundusmaterjalid. 

 Täiendkoolituse kontseptsiooni arendamine ja aktiivne töö sihtrühmadega. Täienduskoolitusena 
pakuti 11 kursust. 

2009. aastal astus sisse 19 uut magistrandi: 13 Euroopa Õpingute ning 6 EURUS programmi. 
Prometheuse programmis osales kokku 120 välisüliõpilast. 

2009. aasta teadustöö tulemuseks oli 5 publikatsiooni. Aktiivsed oldi erinevate uuringute ja 
koostööprojektide kirjutamisel, seda eriti RAKE käivitumise tõttu. Kokku osales RAKE koos 
erinevate koostööpartneritega 21 projektikonkursil, millest 12 osututi võitjaks. Euroopa Kolledži enda 
arendamiseks valmistati ette mitmeid siseriiklike ja rahvusvahelisi projektitaotlusi. 

Olulisematest projektidest jätkusid 2009. aastal kaks suuremat rahvusvahelist koostööprojekti: 
"Understanding Societal Change: Developing A Regional Consortium for Advancement of Transition 
Studies" ja "Georgia, Moldova ja Ukraina ülikoolide kaasamine siirdeuuringute võrgustikku". 
Mainitud projektide raames korraldati ka siirdeuuringute teemaline rahvusvaheline kevadkool Tartus 
ja Tartu Ülikooli tudengitele suunatud õppereis Helsingi Ülikooli. 



Rahvusvahelise koostöö aktiivsust ilmestavad õppejõudude ja tudengite mobiilsuse arvud, 2009. 
aastal anti välja 30 stipendiumi üliõpilastele; 18 partnerülikoolide õppejõudu külastasid Tartu 
Ülikooli, 7 Euroopa Kolledži programmide õppejõudu külastasid partnerülikoole Põhjala riikides. 

Samuti jätkati nii tudengitele kui ka avalikkusele suunatud erinevate ürituste ja loengute korraldamist. 
Eraldi märkimist väärib esindusliku rahvusvahelise ürituse korraldamine ÜRO arengukoostöö 
programmi "Kapuscinsky loengute" raames 8. oktoobril Tartu Ülikooli aulas. Traditsiooniliselt 
korraldati avalikke üritusi aktuaalsetel teemadel sh Euroopa Parlamendi saadikute debatt, Tartu 
linnapeakandidaatide debatt jt. Seoses TÜ valdkondlike arengustrateegiate väljatöötamisega alustati 
ka kolledžis oma arengukava koostamist. 

2010. aastal on kolledži prioriteetideks RAKE valdkondlike programmide arendamine, tasemeõppe ja 
koolitusprogrammide õppekvaliteedi tõstmine ja turundusstrateegiate väljatöötamine. 

Narva kolledži olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

[lehekülge ei leitud] 

Pärnu kolledži olulisemad sündmused ja saavutused 2009. aastal 

2009. aasta 1. juulist asus TÜ Pärnu kolledžit juhtima Henn Vallimäe (knd, pedagoogika). 

Vastuvõtt 

Sügisene vastuvõtt oli hea: uusi üliõpilasi lisandus 352. Tavapärasest suurem huvi sisseastujate hulgas 
oli ettevõtluse ja projektijuhtimise ning sotsiaaltöö korralduse õppekavadel. 

Käivitus kaks uut magistrikava - koostöös ülikooli majandusteaduskonnaga õpetatav Ärijuhtimine 
spetsialiseerumisega teenusedisainile ja juhtimisele ning inglisekeelne Heaolu- ja spaateenuste 
disain ja juhtimine. Kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse rakenduskõrghariduse 
õppekava olulisemaks täienduseks oli spetsialiseerumise kolmel suunal - majutusettevõtte juhtimine 
ja turundus, turismisihtkoha juhtimine ja turundus ning spaa juhtimine ja turundus. 

Rahvusvaheline suveülikool 

2009. aastal toimus esmakordselt Rahvusvaheline suveülikool Pärnus. 

Turismiklaster 

TÜ Pärnu kolledž osales partnerina Pärnumaa turismiklastri projektitaotluse ettevalmistamises, mis 
leidis EAS-i poolt toetust. Alates 2010. aasta kevadest on Pärnu kolledž üks partneritest, kuuludes 
lisaks ka klastri juhtgruppi. 
 
8. oktoobril 2009 toimus TÜ Pärnu kolledžis Ettevõtlusnädala raames rahvusvaheline 
innovatsioonikonverents ning Pärnumaa parimate ettevõtjate tunnustamine. Tunnustust pälvis ka 
kolledž, kes sai Pärnu linna poolt aasta turismiarendaja tiitli. 

Pärnu oskusteabekeskus 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Sanatoorium Tervis AS, AQ Lasertool OÜ ja Fein-Elast Estonia OÜ 
ettevõtjate poolt; Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu linn, Pärnumaa Ettevõtlus- 
ja Arenduskeskus avaliku sektori poolt; ning Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Tehnikaülikool 
ja Tartu Ülikool haridusasutuste poolt, käivitasid koostöös Pärnu oskusteabekeskuse (Pärnu OK) ja 
sõlmisid selleks vastava lepingu 23. jaanuaril 2009. 



 
UNICEF'i aastapreemia 

ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF Eesti rahvuskomitee andis tänavu Sinilinnu aastapreemia 
kaheksale laureaadile, viiele inimesele ja kolmele organisatsioonile, teiste seas pälvis aastapreemia 
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppejõud Valter Parve. 

E-kursused 

Katrin Saksa e-kursus "Ecosystems1" pälvis kvaliteetse e-kursuse tunnustuse ja kandideeris ühena 
neljast "Aasta e-kursus 2008/2009" tiitlile. 

Kaks e-kursust - erialane inglise keel (ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekaval), autoriks Reet 
Soosaar ja Ärisuhtlus II, autoriks Katrin Saks - pälvisid kvaliteedimärgi, millega kinnitatakse e-
kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel 
õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. 

 

Türi kolledži olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

2009. aastal organiseeris Türi kolledž magistriõpet täiendusõppena keskkonnakorralduse kava järgi. 

Jätkus koostöö loodus- ja tehnoloogiateaduskonnaga (LOTE) õppijate üleviimiseks (VÕTA raames) 
eksternideks ja õpingute lõpetamiseks. 

Koostati ja esitati õppekava eneseanalüüsi aruanne 

Rahvusvaheline hindamiskomisjon külastas kolledžit 25. märtsil 2009 ja akrediteeris õppekava 
täielikult juba teistkordselt. 

Projekti "Keskkonnahariduskeskus TÜ Türi kolledžis" (Keskonna Investeeringute Keskuse 
finantseerimisel) raames töötas (septembrist 2008 septembrini 2009) kolledžis 
keskkonnahariduskeskus, mille tegevusse oli kaasatud hulk üliõpilasi. Nimetatud projekti raames 
korraldati erinevaid keskkonnateadlikkust tõstvaid ja riiklikku õppekava toetavaid üritusi Järvamaa ja 
Raplamaa lasteaedades ning koolides: loodusmatkad, õppeprogrammid üldnimetusega "Loodushoid ja 
säästev areng", viktoriinid loodusteemaliste näituste ja filmide põhjal, õppereisid looduskaitsealadele, 
prügilasse, reoveepuhastitesse ning karstialadele. Samuti korraldati nimetatud projekti raames 
koolitusi kolledži üliõpilastele, Järvamaa õpetajatele teadmiste värskendamiseks ja tundide 
mitmekesistamiseks ning üldsusele keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Kokku viidi projekti raames 
erinevatele sihtrühmadele läbi 57 üritust, milles osalejaid oli kokku 1461. 

Jaanuarist 2009 algas rahvusvaheline projekt "Minimization of Wastewater Loads at Sparsely  
Populated Areas". Moodustati projektimeeskond, täpsustati esimese tegevusaasta tegevused, toimusid 
partnerite esmakohtumised Soomes ja Eestis, projekti kaasati ka üliõpilasi. Projektis osalevad Soome 
keskkonnaettevõtte Valonia, Turu Ülikool, Turu Ametikõrgkool, TÜ Türi kolledž, Järvamaa 
Omavalitsuste Liit, OÜ Türi Vesi ning OÜ Aqua Consult Baltic. Projekti eesmärgiks on reoveealase 
oskusteabe/ teaduslike uuringute tulemuste/ kogemuste vahetamine ning hajaasustusalade elanike 
reoveealase teadlikkuse tõstmine, üliõpilaste ja õppejõudude vahetus. 

Projekti"VÕIT" raames toimus täienduskursus seenioritele "Keskkond ja tervis" 

Keskkonna Investeeringute Keskusele esitatud ja rahastatud projekti "Õppeekskursioon Ida-
Virumaale" raames toimus 32 üliõpilasele kahepäevane õppesõit. 

Märtsis toimusid esimesed üliõpilaste keemia- ja füüsikapraktikumid vastvalminud laborites. 

Teabepäev "Haridusvalikud ja elukohta mõjutavad tegurid" Järva maakonna haridusjuhtidele, 
kohalike omavalitsuste juhtidele, haridusspetsialistidele, haridusasutuste hoolekogude liikmetele. 
Esinesid Mati Salundi Eesti Koostöö Kogust, Anne Tiko Tallinna Ülikoolist, professor Marju 
Lauristin Tartu Ülikoolist ja Elle Raudsepp Türi kolledžist. 



Toimus konverents "Keskkond ja tervis". Sihtgrupiks üliõpilased, ettevõtjad, laiem avalikkus. 
Esinesid Urmas Kokassaar Tartu Ülikoolist, Toomas Laimets SA Väätsa Prügila, Epp Meremaa ja 
Reeda Kaal Türi kolledžist. 

Kolledži asutamise 12. aastapäeva (TÜ nõukogu 25.04.97) tähistamine 23. 04. H. Palametsa juhitud 
viktoriiniga, kus osales 11 võistkonda. 

27. aprillil toimus kolledžis ülikooli poolt suur kompleksne päästeõppus (Gero Kartau, Peeter Saul) 

9. juunil kinnitati TÜ õppekomisjonis keskkonnakorralduse ja planeerimise õppekava täiendatud 
moodulid ja õpiväljundid 

12. juunil tehti avaldus Türi vallale Mehaanika tänava ühiselamu tasuta kasutuse pikendamiseks, 
avaldus rahuldati ja leping sõlmiti viieks aastaks. 

19. juunil lõpetas kolledži päevase õppe 10. ja avatud ülikooli õppe 6. lend. 

Osaleti Järvamaa JAK-i töörühmas arenguleppe täitmiseks/ täiendamiseks. 

Kolledž oli Keskkonna Investeeringute Keskuse maakondlik partner keskkonnateadlikkuse projektide 
menetlemises ning projektide hindamiskomisjoni töö juhtija, maakondlike programmide koostaja 
Keskkonna Investeeringute Keskusele. 

Viljandi kultuuriakadeemia olulisemad sündmused ja tulemused 2009. aastal 

2009. aastaga lõppes Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Tartu Ülikooliga liitumise järgne 
üleminekuaeg. Ligi 60aastane loov- ning info- ja kultuurihariduslike erialade õpetamise ja 
rakenduslikul tasandil uurimise traditsioon on jõudnud arenguspiraalis uuele tasandile. 

Traditsiooniliselt viljakast tegevusest võib eriliselt esile tõsta tulemuslikkust regionaalsete ja 
valdkondlike arendusprojektide alal. 2009. aasta mais vormistati Viljandimaa regionaalne 
kompetentsikeskus koostöölepinguga Tartu Ülikooli ning kohalike omavalitsuste ja ettevõtete vahel. 
Tegevusruumi piirjooned tõmmati loomemajanduse alale.  
 

Moodustati toimkonnad järgmiste projektide teostamiseks: 

 Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöömeetme raames projekt "PÄRTEL", mille sisuks on 
pärandtehnoloogiate rakenduskeskuste väljaarendamine ning rahvusliku käsitöö alase 
magistriõppekava ja rahvusliku metalli rakenduskõrgharidusliku õppekava väljatöötamine. Toetuse 
suurus 4,5 miljonit krooni. 

 Rahvusvahelise magistriõppekava "Virtuaalkeskkondade disainer" loomine. Toetuse suurus 4,9 
miljonit krooni. 

 Projekt "Käsitööga tööle 2", mille sisuks on inimeste töövõimekuse tõstmine rahvusliku käsitöö ning 
ettevõtluse vilumuste omandamise kaudu. Toetuse suurus 3 miljonit krooni kolmeks aastaks. 

 Interreg IV A programmi raames alustati rahvusvahelise koostööprojektiga "Loodusmaterjalide 
kasutamise ja taastamise teadmuse edendamine". Toetuse suurus pool miljonit krooni; 

 SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid asutamine ning EASi meetmest "Loomemajanduse 
tugistruktuuride toetamise programm" saadud 10,8 mlj EEK suurune toetus perioodil 2010-2011, 
rajamaks tekstiili- ja metallitöö suunitlusega töökodasid Viljandimaale ning sidumaks seda 
kultuuriakadeemia õppetööga. 

 Meetmes "Kompetentsikeskuste arendamine väljaspool Tartu- ja Harjumaad"pääses Viljandimaa 
regionaalne loomemajandusliku suunitlusega kompetentsikeskuse taotlus lõppvooru, kus on võimalik 
taotleda toetust piirkondlike kompetentsikeskuste väljaarendamiseks - ettevalmistavateks tegevusteks 
kuni pool mijonit krooni ning ellurakendamiseks kuni 50 miljonit krooni kompetentsikeskuse kohta. 

 Käivitus esimene loomemajanduse suunaline spin-off ettevõte - Eesti Loomeagentuur. 



Esimest korda TÜ VKA ajaloos käivitus Tartu Ülikooli eelarvest baasfinantseeritav teadusprojekt. 
Uurimisteema "Loomemajandusliku ettevõtlikkuse ja IKT suunalise väljundipõhise võimekuse 
tõstmine loovkunstides interdistsiplinaarsete alus- ja rakendusuuringute kaudu" raames valmis rida 
teadusartikleid Kärt Summatavetilt, Äli Leijenilt jt. Kõrgetasemelisi teadusartikleid avaldasid teiste 
Tartu Ülikooli üksuste ning Eesti teadus- ja arendusasutuste projektides kaasa töötades Madis 
Arukask ja Jaak Valge. Esmakordselt osales kultuuriakadeemia üleeuroopalise Teadlaste Öö 
tähistamisel. 

Mõistagi andis ja annab edaspidigi Viljandi Kultuuriakadeemia oma panuse Eesti kultuurielus. Nii 
näiteks kirjutas Tonio Tamra muusikat 2009. aasta üldtantsupeole ning on 2011. aasta noorte laulu- ja 
tantsupidu korraldava toimkonna liige. Anzori Barkalaja koostas rahvalaulude põhjal 2011. aastal 
toimuva Gaudeamuse laulu- ja tantsupeole eestipoolse esitluse "Loomiselaul" jaoks laulutekstid. TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia valmistas ette ja teostas 2009. aastal Viljandis toimunud Eesti 
Kultuurkapitali aastapreemiate väljaandmise tseremoonia. Tähelepanuväärsetest trükistest võib esile 
tõsta nt "Etnograafilised sõbad ja tekid" (rahvusliku käsitöö osakond) ja "Noorsootöötaja 
mitmekultuurilises keskkonnas" (kultuurhariduse osakond). 

Kultuuriakadeemia õppejõud jätkasid aktiivset tegutsemist oma loomevaldkonnas - individuaalselt või 
erinevate koosseisudega salvestasid plaate muusikaosakonna õppejõud Ain Agan (kes pälvis 2009. 
aastal esmakordselt välja antud dzässiedendaja auhinna), Cätlin Jaago, Aleksander Sünter, Raul Sööt, 
Robert Jürjendal, Jorma Toots jt. Aktiivselt tegutsesid Eesti teatrimaastikul Jaanika Juhanson, Kalju 
Komissarov, Margus Vaigur jt. Parima muusikalise kujunduse eest pälvis Teatriliidu aastaauhinna 
Peeter Konovalov (koos Marge Loidiga) lavastuse «Nähtamatu varandus» eest. 

Näitustel esinesid Mare Hunt, Kristi Jõeste, Christi Kütt. Kaalukaid teoseid tõlkisid Ilmar Lehtpere 
(saades selle tegevuse eest maineka tõlkepreemia "The Poetry Book Society Recommended Trans-
lation"), Peeter Raudsepp jt. 

Loomulikult on üleminek üliõpilase rollist eriala professionaaliks sujuv, hakkajamad tudengid 
saavutavad suurepäraseid töötulemusi juba õpingute jooksul. Nii näiteks võitis üliõpilase Liis Ilula 
tants uute meeste- ja poistetantsude konkursi ning oli 13. juunil Rakveres toimunud meeste tantsupeo 
repertuaaris; kauni finaalini ehk 85. etenduseni jõudis 2009. aastal akadeemia teatrikunsti 7. lennu 
lavastus "Kuidas elad?... Ann?!" (lavastas 2006. aastal lavastajaõppe üliõpilane Sven Heiberg). 

  



4. Õppetöö 

Seisuga 31.12.2009 õppis Tartu Ülikoolis 17 493 üliõpilast, neist 59% riigieelarvelisel õppekohal. 
Bakalaureuseõppes, rakenduskõrgharidusõppes ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud 
õpekavadel õpib 69%, magistriõppes 23% ning doktoriõppes 8% üliõpilastest. Kõige enam õpib Tartu 
Ülikoolis üliõpilasi sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkonnas (36%). 2009.a õppis Tartu 
Ülikoolis 343 välisüliõpilast, mis moodustab1,96% üliõpilaste üldarvust. Doktoriõppes oli 
välisüliõpilaste osakaal 6,1%.2009/2010. õa alustas õpinguid kõrghariduse kolmel astmel kokku 5154 
üliõpilast ning õpingud lõpetas 2726 üliõpilast, neist 100 doktoranti. Nominaalajaga lõpetas 
bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel 70%, rakenduskõrgharidusõppes 61%, 
magistriõppes 52% ja bakalaureuseõppes 42% üliõpilastest.  
Tartu Ülikoolis katkestas õpingud 2009. aastal ligikaudu 14 % üliõpilaste koguarvust. Kõige enam 
katkestati õpinguid esimesel (37%) õppeaastal ning valdav enamik katkestajaid on õppinud 
bakalaureuseõppes (59%). 

 

4.1. Üliõpilaste vastuvõtt 2009/2010. õa 

Vastuvõtt kõrghariduse esimese astme päevasesse õppesse toimub riigieelarvelistele ja 
riigieelarvevälistele õppekohtadele lävendipõhiselt, v.a arstiteaduskonnas, kus rakendatakse 
paremusjärjestust. 

Kõrghariduse esimesel astmel, sh bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes immatrikuleeriti 
1840 üliõpilaskandidaati 1432-le riikliku koolitustellimuse täitmiseks moodustatud õppekohale. 
Võrreldes eelmise õppeaastaga kasvas immatrikuleeritute arv ligikaudu 18%, seda ennekõike 
tulenevalt gümnaasiumilõpetajate kõrgematest riigieksamite tulemustest. Riigieelarvevälistele 
õppekohtadele immatrikuleeriti 778 üliõpilaskandidaati, mis on ligikaudu 11% vähem võrreldes 
eelmise õppeaastaga. 

Olümpiaaditulemuste alusel sai ülikoolilt kutse tulla õppima 77 üliõpilaskandidaati, kellest 53 kasutas 
olümpiaadiboonust ja 15 esitas avalduse sisseastumiseks üldistel alustel. Seega asus 2009/10 õa Tartu 
Ülikooli õppima 82% olümpiaadide paremikust (1.- 5. koht). Ülikooli immatrikuleeriti ühtlasi 683 
medalisti, mis on 127 võrra enam kui varasemal õppeaastal. 

Päevasesse õppesse kõrghariduse esimesele astmele asututi õppima kõigist Eesti maakondadest. 
Harju- ja Tartumaa noored on läbi aastate moodustanud üle poole õppimaasujatest. Tartumaa noortest 
asus 2009. aastal õppima kõige rohkem filosoofiateaduskonda (147 ehk 22,4% kõigist Tartumaa 
noortest) ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonda (115 ehk 17,5% kõigist Tartumaalt pärit noortest). 
Harjumaa noorte eelistused on: filosoofiateaduskond (24,6%), loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
(15,3%), õigusteaduskond (13,3%), arstiteaduskond (11,6%) ja sotsiaalteaduskond (9,5%). 

Ülikooli kolled¸id toimivad regionaalsete tõmbekeskustena - kolled¸ites õpib keskmiselt enam samast 
maakonnast pärit üliõpilasi. Kõige maakonnakesksemaks osutus 2009/10 õa Narva Kolled¸, kus 
tavapärase umbes 80% asemel oli Ida-Virumaalt päris esmakursuslaste osakaal lausa 97%. Viljandi 
Kultuuriakadeemias, Türi Kolled¸is ja Pärnu Kolled¸is jääb kohaliku maakonna noorte osakaal siiski 
vaid 15 - 32% piiresse. 

Vastuvõtt kõrghariduse esimese astme avatud ülikooli õppesse toimus riigieelarvelistele 
õppekohtadele paremusjärjestuse alusel ning riigieelarvevälistele õppekohtadele lävendipõhiselt. 
Viimaste aastatel on avatud ülikooli õppesse kandideerijate arv stabiilselt kasvanud. 2009/10 õa esitati 
avatud ülikooli õppesse esitati kokku 1701 avaldust, neist 611 riigieelarvelistele ning 1090 
riigieelarvevälistele õppekohtadele. 180-le riikliku koolitustellimuse täitmiseks moodustatud 
õppekohale immatrikuleeriti 185 ja riigieelarvevälistele õppekohtadele 721 üliõpilaskandidaati. 
Täiendavaid punkte medalite eest lisati 48 avaldusele ning avatud ülikooli kandideerinud medalistide 
seas oli populaarseimaks õppekavaks õigusteadus (14 avaldust). 

Vastuvõtt kõrghariduse teise astme päevasesse õppesse toimub riigieelarvelistele õppekohtadele 
paremusjärjestuse alusel ning riigieelarvevälistele õppekohtadele lävendipõhiselt. 



Magistriõppesse õppima asumiseks laekus 1923 avaldust, neist 1292 riigieelarvelistele ja 631 
riigieelarvevälistele õppekohtadele. Populaarsemad õppekavad olid kommunikatsiooni-juhtimine, 
rahvatervishoid, ökoloogia ning elustiku kaitse, õigusteadus, psühholoogia, ajalugu, 
religiooniantropoloogia, Euroopa-Liidu-Vene uuringud. 694-le riikliku koolitustellimuse täitmiseks 
moodustatud õppekohale immatrikuleeriti 751 ja riigieelarvevälistele õppekohtadele 145 
üliõpilaskandidaati. Bakalaureuseõppe cum laude tulemuste alusel immatrikuleeriti Tartu Ülikooli 
kõik 41 avalduse esitanut. Populaarsemad õppekavad eritingimustel kandideerijate seas olid ajalugu, 
füüsika ja õigusteadus. 

Vastuvõtt kõrghariduse teise astme avatud ülikooli õppesse toimub riigieelarvelistele õppekohtadele 
paremusjärjestuse alusel ning riigieelarvevälistele õppekohtadele lävendipõhiselt. Avatud ülikooli 
õppesse esitati kokku 686 avaldust, neist 204 riigieelarvelistele ning 482 riigieelarvevälistele 
õppekohtadele. 132-le riikliku koolitustellimuse täitmiseks moodustatud õppekohale immatrikuleeriti 
146 ja riigieelarvevälistele õppekohtadele 351 üliõpilaskandidaati. 

Vastuvõtt doktoriõppesse toimub paremusjärjestuse alusel. Doktoriõppesse õppima asumiseks esitati 
420 avaldust 310 isikult ning vastu võeti 227, sh 161 doktoranti riikliku koolitustellimuse täitmiseks 
moodustatud õppekohale ja 76 riigieelarvevälisele õppekohtale. Doktoriõppes alustas 2009/10 õa 
õpinguid 21 välisüliõpilast, mis on ligi 31% võrra enam kui eelmisel õppeaastal. Kõige enam võeti 
välisdoktorante vastu filosoofiateaduskonda, kus õpib 50% Tartu Ülikooli välisdoktorantidest. 

Kõrghariduse esimese astme ja integreeritud õppe vastuvõtt 2009. aastal (k.a 
välisüliõpilaskandidaadid).xls 
Kõrghariduse teise astme vastuvõtt 2009. aastal (k.a välisüliõpilaskandidaadid).xls 
Kõrghariduse kolmanda astme vastuvõtt 2009. aastal (k.a välisüliõpilaskandidaadid).xls 
Välisüliõpilaste vastuvõtt 2009.a doktoriõpesse.xls 

4.2. Üliõpilaste jaotus tunnuste lõikes 

2009. aasta lõpu seisuga õppis Tartu Ülikooli üliõpilastest 69% kõrghariduse esimesel 
astmel (bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe), 23% 
magistriõppes ning 8% doktoriõppes. Kui kogu Eesti üliõpilaskonnas on võrreldes 2001/02 õa-ga 
langenud kõrghariduse esimesel astmel õppijate osakaal 89%-lt 79%-le, siis Tartu Ülikoolis on langus 
toimunud 80%-lt 69%-le. Bakalaureuseõppe üliõpilaste vähenemine on viimase viie aasta andmete 
põhjal toimunud peamiselt magistriõppe üliõpilaste osakaalu suurenemise arvelt. 

Üliõpilaste jaotus kõrghariduse astmete lõikes aastatel 2001-2009.Kõige enam üliõpilasi 
õpib sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkonnas(36%). Järgnevad humanitaaria ja 
kunstide (19%) ning loodus- ja täppisteaduste (13%) õppevaldkonnad. Ka Eestis tervikuna õpib kõige 
enam üliõpilasi sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse (36%) ning humanitaaria ja kunstide (14%) 
õppevaldkondades. 

Üliõpilaste jaotuses erinevate struktuuriüksuste vahel pole viimastel aastatel suuremaid muutusi 
toimunud. 2009. aasta lõpus moodustasid endiselt suurima osakaalu filosoofiateaduskonna (17%), 
õigusteaduskonna (13%) ning loodus- ja tehnoloogia-teaduskonna (12%) üliõpilased. Avatud ülikooli 
õppe õppevormis õppis kõige enam üliõpilasi Euroopa kolledžis (85%), Türi kolledžis ja Pärnu 
kolledžis (58%) ning majandusteaduskonnas ja õigusteaduskonnas (52%). Riigieelarveväliste 
üliõpilaste osakaal on suurim Euroopa kolled¸is ja õigusteaduskonnas (90%). 

Magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste osakaalu suurenemine on avaldanud mõju ka üliõpilaskonna 
vanuselisele koosseisule. Kui 2001. aasta lõpus moodustasid Tartu Ülikoolis alla 21-aastaste 
üliõpilased 27%, siis 2009. a lõpuks oli vastav osakaal kahanenud 21%-ni. Üliõpilaste keskmine 
vanuson päevases õppes olnud läbi aastate püsivalt 23-24 eluaastat ning avatud ülikooli õppes 31-32 
eluaastat.  

Üliõpilaste vanuseline jaotus seisuga 31.12.2001 ja 31.12.20092009.aasta lõpu seisuga oli 21% 
Tartu Ülikooli üliõpilastest vanemad kui 30 eluaastat. Nendest ülekaalukas osa 
õppis socialia valdkonnas (59%) ning kõige väiksem osa medicina (6%) ningrealia et naturalia (7%) 
valdkondades. 



Kui kogu Eesti üliõpilaskonnast moodustasid 2009.a meesüliõpilased 39%, siis Tartu Ülikoolis 
on meesüliõpilaste osakaal olnud viimase aastakümne jooksul püsivalt 31-32%. Vaid realia et 
naturalia valdkonnas on meesüliõpilased veel väheses ülekaalus (50,3%). Riigieelarvelistel 
õppekohadel õpib 58% meesüliõpilastest, mis on võrdväärne naisüliõpilaste vastava osakaaluga 
(60%). 

Üliõpilaste sooline jaotus TÜ valdkondade vahel seisuga 31.12.2009Üliõpilaste päritolulises jaotuses 
kõrghariduse esimesel astmel suuremaid muutusi viimastel kümnendil toimunud ei ole - enamuse 
moodustavad Tartu Ülikoolis üliõpilased, kes olid pärit Harju- ning Tartumaalt. Siiski on aastate 
jooksul suurenenud Harjumaalt pärit üliõpilaste osakaal (23%-lt 27%-le) ning vähenenud Tartu 
maakonna üliõpilaste osakaal (28%-lt 25%-le). 

 
Üliõpilaste, (välis)külalisüliõpilaste ja arst-residentide arv õppeastmete järgi teaduskonniti ja 
valdkonniti.xls 
Üliõpilaste arv valdkondade lõikes 2003-2009 avatud ülikooli õppes.xls 
Kõrghariduse esimese astme ja integreeritud õppe üliõpilaste jaotus päritolu järgi maakondadest ja 
linnadest 31.12.2009 (v.a. välisüliõpilased).xls 

 

4.3. Õpingute lõpetamine, katkestamine ja jätkamine 

2009. aastal lõpetas Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese ja teise astme 2626 üliõpilast, neist 1396 
(53%) bakalaureuseõppe, 306 rakenduskõrgharidusõppe, 200 integreeritud õppe ning 724 (28%) 
magistriõppe. Võrreldes varasema aastaga kahanes 2009. aastal lõpetajate arv 7% võrra. 
Nominaalajaga lõpetas bakalaureuseõppes 42 % ja rakendus-kõrgharidusõppes 61% üliõpilastest. 
Magistriõppes oli nominaalajaga lõpetajaid 52 % ning keskmiselt lõpetamiseks kulunud aeg 2,2 
aastat. Suurim nominaalajaga lõpetajate osakaal oli integreeritud õppekavadel (arsti-, proviisori-, 
hambaarsti- ja klassiõpetaja õpe), millel lõpetas nominaalajaga 70% lõpetajatest. Cum laude lõpetas 
2009. aastal 165 üliõpilast, mida on 5 üliõpilase võrra enam kui 2008. aastal. 

Lõpetanud üliõpilaste osakaal õppeastme lõikes ajavahemikul 2001-20092009. aastal kaitsti Tartu 
Ülikoolis 100 doktoritööd, mis moodustas 60% kõigist Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides kaitstud 
doktoritöödest. Välisülikoolide juures kaitses oma väitekirja 3 doktoranti: majanduse erialal Vaasa 
Ülikoolis, farmaatsia erialal Kopenhaageni ülikoolis ja arstiteaduses Umeå Ülikoolis. Kaitsmiste arv 
võrreldes eelmise aastaga küll tõusis 23 võrra, kuid saavutas siiski vaid 2006. ja 2007. aasta taseme. 
100-st doktorikraadi omandanud inimesest 20 jõudis kaitsmiseni õppe nominaalkestuse jooksul (4 
aastaga) ning eksternina omandas doktorikraadi 26 inimest. Kuigi kaitsmiste arv on kümnendi jooksul 
kahekordistunud, on ka immatrikuleeritud doktorantide arv kasvanud, mistõttu doktoriõppe 
lõpetamise efektiivsus on endiselt madal. Riiklik koolitustellimus oli 2005/06 õa-l 133 doktoranti, sh 
immatrikuleeriti kokku 232 doktoranti. 
 
Tartu Ülikoolis katkestas õpingud 2009. aastal 2417 üliõpilast ehk ligikaudu 14 % üliõpilaste 
koguarvust. Võrreldes eelmise aastaga katkestajate arv vähenes 184 üliõpilase võrra. 

Meessoost üliõpilaste seas on katkestamine sagedasem - kui 2009. aastal moodustas meessoost 
katkestajate arv kõigist meesüliõpilastest 18%, siis naisüliõpilaste seas oli vastav osakaal 12%. Kõige 
enam katkestati õpinguid esimesel (37%) ning kolmandal õppeaastal (30%). Õppetasemete lõikes 
moodustasid enamuse bakalaureuseõppe katkestajad (59%). 

Peamisteks õpingute katkestamise põhjusteks olid õppe lõpukuupäeva möödumine (38%) ning omal 
soovil õpingute lõpetamine (35%), millest 62 % juhtudest katkestati õpingud juba esimesel 
õppeaastal. 



 
Õpingute katkestamise põhjused ajavahemikus 2005-2009 
 
2009. aastal bakalaureuseõppe lõpetajatest(käsitletud on lõpetajaid, kelle lõpetamise kuupäev oli enne 
1. juulit 2009) jätkas õpinguid Tartu Ülikoolis samal aastal magistriõppes 53%. Õpinguid jätkanute 
osakaal päevase õppe lõpetajatest oli seejuures 60% ning avatud ülikooli õppes 37%. 
Rakenduskõrgharidusõppe 2009. aastal lõpetajatest jätkas õpinguid magistriõppes samal aastal 8%. 
Tartu Ülikooli doktoriõppes jätkas samal aastal õpinguid 19% 3+2 süsteemi magistriõppe lõpetajatest 
(25% päevase õppe lõpetajatest).  
Kõrghariduse esimese astme lõpetamine 2009. aastal.xls 
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel lõpetajad 2009.a.xls 
Magistriõppe (3+2) lõpetamine 2009.a.xls 
Magistriõppe 4+2 (teadus- ja kutsemagistriõpe) lõpetamine 2009.a.xls 
Kõrghariduse kolmanda astme lõpetamine 2009. aastal.xls 
2009.a kaitstud doktoritööde nimekiri.xls 
liõpilaste eksmatrikuleerimise põhjused 2009. aastal.xls 
Residentuuri lõpetamine 2009. aastal.xls  

 
 

4.4. Välisüliõpilased ja üliõpilasvahetus 

2009.a õppis Tartu Ülikoolis 343 välisüliõpilast, mis on 9% võrra enam kui varasemal aastal ja mis 
moodustab 1.96% üliõpilaste üldarvust. Kõige enam õpib välisüliõpilasi medicina ja humaniora 
valdkondades. Päritolumaadest on enim esindatud Soome, Venemaa, Läti, Ukraina, Saksamaa ning 
Ameerika Ühendriigid.  
 
2009. aastal õppis bakalaureuseõppes (sh arstiõppes) 170 välisüliõpilast, mis on 109 võrra väiksem 
üliõpilaste arv võrreldes varasema aastaga. Samas magistriõppes on välisüliõpilaste arv võrreldes 
2008.a aastaga tänu rahvusvahelistele õppekavadele kasvanud 64% (56-lt 92-le), moodustades 2,3% 
magistriõppe üliõpilaste koguarvust. Kõige enam õppis välisüliõpilasi magistriõppes 
filosoofiateaduskonnas, kus on toimunud edukas vastuvõtt semiootika õppekavale. Lisaks on Tartu 



Ülikooli rahvusvahelised õppekavad või ühisõppekavad Balti õpingud, Euroopa Liidu ja Vene 
uuringud, rakenduslik mõõteteadus, materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas, finants - ja 
kindlustusmatemaatika, tarkvaratehnika, küberkaitse ning heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine. 
Lisaks kaks Eramus Munduse ühisprogrammi: informaatika magistriõppekava raames toimuv 
infoturbe ühisprogramm (Security in Mobile Comuting - NordSecMob) ja Balti õpingute 
magistriõppekava raames toimuv majandus-, riigi-, ja ühiskonnateaduse ühisprogramm (International 
Master's in Economy, State and Society - IMESS). 

Doktoriõppes on välisüliõpilaste osakaal õppeastmete lõikes kõige suurem, 
moodustades 6,1% doktorantide arvust.  
Välisüliõpilaste jaotus päritoluriigi järgi 31.12.2009.xls  

4.5. Üliõpilasvahetus 

Üliõpilasvahetus väliskõrgkoolidega 

2008/2009. õppeaastal õppis Tartu Ülikoolis kokku 328 väliskülalisüliõpilast, neist 80 kahepoolsete 
koostöölepingute alusel. Kahepoolsete koostöölepingute raames oli õppimas kõige rohkem üliõpilasi 
Venemaalt (29 üliõpilast ehk 36%) ja USAst (20 üliõpilast ehk 25%). 

Euroopa Liidu kõrgharidusprogrammi Erasmus raames õppis Tartu Ülikoolis 2008/09 õa kokku 172 
vahetusüliõpilast. Enim kasutasid Erasmuse programmi võimalusi üliõpilased TÜ partnerülikoolidest 
Saksamaalt (31 üliõpilast ehk 18%). Suuremat huvi Tartu Ülikoolis õppimise vastu näitasid üles ka 
Poola (27), Itaalia (21) ja Türgi (15) üliõpilased.Alates 2008/2009. õppeaastast võimaldas DoRa 
programm tuua ülikooli väliskülalisdoktorante ja toetada nende lühiajalist õppe-ja teadustööd. Seda 
võimalust kasutas kokku 5 doktoranti, tulles Tartusse Venemaalt, Rootsist, Lätist, Austriast ja Iraanist. 

2008/2009. õppeaastal suundus Tartu Ülikoolist välisriikide partnerülikoolidesse kokku 383 
vahetusüliõpilast. Pooled (191) koostöölepingute raames väliskõrgkoolides õppinutest kasutasid 
selleks Euroopa Liidu kõrgharidusprogrammi Erasmus. 2007/2008. õppeaastast alates on üliõpilastel 
võimalus lisaks partnerkõrgkoolides õppimisele taotleda Erasmuse programmi toetust ka õppekavas 
ettenähtud praktika sooritamiseks programmis osalevas välisriigis. 2008/2009. õppeaastal kasutas 
seda võimalust 45 TÜ üliõpilast, mis on üle poole enam kui varasemal õppeaastal (21). Erasmus 
programmi üliõpilas- ja õppejõuvahetuse lepingute arv kasvas 2009 aasta lõpuks 600-ni, mis on 100 
lepingu võrra enam 2008 aastal.Kahepoolsete koostöölepingute alusel õppis välisülikoolides 81 
üliõpilast. Kõige enam üliõpilasi suundus vahetusüliõpilasena õppima Venemaale (27 üliõpilast ehk 
33%) ja Saksamaale (16 üliõpilast ehk 20%). Populaarsemad riigid olid veel USA (13 üliõpilast) ja 
Soome (9 üliõpilast).2008/2009. õppeaastal kasutati välisülikoolides õppimiseks ka ülikooliväliseid 
stipendiumiprogramme - riikidevahelised koostöölepingud, Kristjan Jaagu stipendiumi-programm, 
programm DoRa ja välisriikide fondide stipendiumid. Kõige enam kasutati neist riikidevahelisi 
koostöölepinguid, mille raames läks välisülikoolidesse õppima kokku 49 üliõpilast. Kristjan Jaagu 
kuni aastaseks õpinguteks antavaid stipendiume kasutas 30 üliõpilast, enim loodus- ja 
tehnoloogiateaduskonnast (14) ja filosoofiateaduskonnast (10). 
Väliskülalisüliõpilased (2008 2009. õppeaasta).xls  

Üliõpilasvahetus Eesti-siseste kõrgkoolidega 

2008/2009. õppeaastal õppis Tartu Ülikoolis ühtlasi 639 külalisüliõpilast teistest Eesti 
kõrgkoolidest. Enim külalisüliõpilasi õppis loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (58%) ja 
filosoofiateaduskonnas (18%). Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna külalisüliõpilaste suur arv on 
tingitud Tartu Ülikooli ja Eesti Lennuakadeemia ning Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli vahelistest 
koostöölepingutest, mille kohaselt läbivad kahe kõrgkooli üliõpilased teatud osa oma õppekavast 
Tartu Ülikooli juures. Külalisüliõpilastest suurem osa on seetõttu pärit Eesti Lennuakadeemiast (41%) 
ja Eesti Maaülikoolist (23%). 



 
Külalisüliõpilaste jaotus kõrgkoolide lõikes (2008/2009. õa sügis- ja kevadsemester) 
 
2008/2009. õppeaastal õppis külalisüliõpilasena teistes Eesti kõrgkoolides 79 Tartu Ülikooli 
üliõpilast. Ligi pooled neist (49%) õppisid Tallinna Ülikoolis. Kõige enam kasutasid 
külalisüliõpilasena õppima minemise võimalust filosoofiateaduskonna üliõpilased, moodustades 
õppima minejate üldarvust 41%. 
Külalisüliõpilased (2008 2009 kevadsemester ja 2009 2010 sügissemester).xls  

4.6. Doktorikoolid 

Euroopa Sotsiaalfondi toel jätkas või alustas Tartu Ülikoolis 2009. aastal tööd kaheksa 
doktorikooli tegevuseelarvega üle 140 miljoni krooni:  
Majanduse ja innovatsiooni doktorikool  
Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool  
Eesti matemaatika ja statistika doktorikool (esmakordne projekt) 
Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool  
Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool  
Kliinilise meditsiini doktorikool (esmakordne projekt) 
Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool  
Maateaduste ja ökoloogia doktorikool  
Tartu Ülikool osaleb partnerina veel kolmes doktorikoolis: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
"Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikoolis", Tallinna Tehnikaülikooli "IKT doktorikoolis" ning 
Tallinna Ülikooli "Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikoolis". Meetme raames toetatakse kokku 
kolmeteistkümmet doktorikooli ning planeeritud on kaasata umbes 2/3 kõikidest Eestis õppivatest 
doktorantidest. 

Doktorikoolide eesmärgiks on Eesti teaduse konkurentsivõime tõstmine interdistsiplinaarsete 
doktorikoolide toel, mis keskenduvad doktoriõppe efektiivsuse suurendamisele, sealhulgas 
doktorantide juhendamise kvaliteedi tõstmisele, rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö kaudu. Sellest 
tulenevalt oli doktorikoolide loomise eelduseks Eesti avalike ülikoolide omavaheline koostöö ning 
välispartnerite kaasamine.  



4.7. Õppekavaarendus 

2009. aastal kinnitas Tartu Ülikooli nõukogu uue õppekava statuudi mille järgi peavad kõik 
õppekavad alates 1. septembrist 2010 sisaldama praktikat ning kõik esimese ja teise astme õppekavad 
alates 15. aprillist 2013 võõrkeelseid õppeaineid või mooduleid. Otsustati, et 
õppekavadesisehindamine toimub iga kolme aasta tagant. Järgmine õppekavade sisehindamine 
toimub sügisel 2011. Ühtlasi algas 2009. aastal õppekavadekompleksanalüüs, mille eesmärk on 
selgitada välja õppekavade dubleerimine ning parandada otstarbeka ning efektiivse ressursi 
kasutamise tulemusena õppekvaliteeti. 

Õppekavade väljundipõhiseks arendamise eesmärgil olid 2009/2010. õppeaasta lõpuks kõik 
õppekavad uuendatud ning vähemalt õppekava ja moodulite tasandil õpiväljunditena kirjeldatud. 
2010. aastal jätkub õppeainete õpiväljundite ning hindamiskriteeriumite ja -meetodite kirjeldamine. 

2009. aastal avati Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel koostöös Tallinna 
Tehnikaülikooliga kolm ingliskeelset magistritaseme ühisõppekava. Tartu Ülikool 
koordineerib tarkvaratehnika (Software Engineering) ja Tallina 
Tehnikaülikool küberkaitse (Cybersecurity) ning materjalide ja protsesside jätkusuutlikus 
energeetikas (Materials and Processes for Sustainable Energetics) ühisõppekavu. 

Aruandeaastal muudeti rahvusvahelisemaks ka ettevõttemajanduse bakalaureuseõppekava, 
õppekeelena lisati inglise keel. Esimene vastuvõtt ingliskeelsesse ettevõttemajanduse õpperühma 
toimub 2010. aastal. Filosoofiateaduskonnas loodi filoloogiliste ja õpetajakoolituse õppekavade 
liitmise tulemusena uued germanistika, romanistika, slavistika ja anglistika magistriõppekavad. 
Suulise ja kirjaliku tõlke õpetamist ühendavatõlkeõpetuse magistriõppekava koostamisel lähtuti 
vajadusest integreerida omavahel tihedalt seotud suulise ja kirjaliku tõlke õpetust, pakkudes 
üliõpilastele õppekava raames senisest suuremaid valikuvõimalusi ning tagades samaaegselt 
õpetamisega seotud kulude optimeerimist. Viljandi kultuuriakadeemias avatud pärimusmuusika 
magistriõppekava eesmärk on valmistada ette traditsioonilise muusika kasutamist, säilitamist, 
uuendamist ja interpreteerimist analüüsida oskavate ning selle muusika eripärasid hästi 
tundvaid pärimusmuusikuid.  

4.8. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) 

2008/2009. õppeaastal esitati kokku 2824 VÕTA taotlust, mis on eelmise õppeaastaga võrreldes 29% 
enam. Tegemist on olulise arenguga, sest varem on taotluste arvu kasv jäänud 3% tasemele. VÕTA 
taotlustest rahuldati täielikult 89,7%. 

VÕTA kvaliteedikomisjon töötas ühtlasi välja ühtsed VÕTA hindamise põhimõtted, mis sätestati 
uues VÕTA korras. Lisaks hindamise põhimõtetele võimaldab uus kord määratleda igas õppekavas 
kuni 30% mahus õppeaineid, mida ei ole võimalik VÕTA korras arvestada. Uue korra kohaselt ei pea 
külalisüliõpilased ja välismaal õppijad taotlema teises kõrgkoolis sooritatud õpingute arvestamist 
VÕTA korras. 

2009. aastal kinnitati teaduskondade ja gümnaasiumide ning Tartu Ülikooli teaduskooli koostöös 
esmakordselt nimekiri nendest gümnaasiumide ja teaduskooli õppeainetest, mida on võimalik Tartu 
Ülikoolis VÕTA korras arvestada. Tegemist on õppeainetega, mida õpetatakse riiklikus õppekavas 
ettenähtust oluliselt kõrgemal tasemel ja sageli teevad seda ülikooli õppejõud. Meede lubab 
võimekamatel üliõpilastel jätkata kohe kõrgema taseme õppeainetega, ilma et nad peaks uuesti läbima 
õppeaineid, mis on juba varem omandatud.  

4.9. Tugiteenused üliõpilastele 

Üliõpilastele on viimasel kümnendil pakutud tuge tuutorluse kaudu. 2009/2010. õppeaastal 
tegutses üle 100 tuutori ning küsitlus näitas, et esmakursuslastest ligikaudu 21% hankis vajalikku 
informatsiooni õppekorralduse ja õppekava kohta tuutoritelt või teistelt üliõpilastelt.  
2009. aastal jätkati üliõpilaste nõustamise tervikliku süsteemi väljaarendamist. Esmakordselt jagati 
kõikidele kõrghariduse esimesel astmel õpinguid alustavatele üliõpilastele tudengiteatmik ning 
jätkus rebasenädala traditsioon. Kodulehel asuva ettepanekute ja tagasiside vormi 



(/et/oppimine/uliopilasele) kaudu saadud tagasiside põhjal algatati mitmeid muudatusi 
õppekorralduses, täiendati juhendmaterjale ja laiendati nõustamisteenuseid. Karjääri- ja 
psühholoogilise nõustamise talituses lisandus 3 karjäärinõustajale 2 psühholoogi. Nõustamist 
pakutakse eesti, vene ja inglise keeles.  
 
2009 aastal toimus üliõpilastele 87 koolitust või seminari, kus osales üle 570 üliõpilase. Koolituste 
teemadeks olid tööotsimisoskused, CV koostamine, tööintervjuuks ettevalmistumine, tööleping, 
erinevad töötamise võimalused, motivatsioon, enesekehtestamine, perfektsionism, stress, oskuste 
analüüs, minu iseloom ja karjäär, praktikaks valmistumine, ajajuhtimine, positiivne suhtlemine jne. 

Ülikooli töö- ja praktikakohtade vahendamise elektroonilise andmebaasiga on liitunud rohkem kui 
1000 tööpakkujat ja 2009. aastal vahendati 175 tööpakkumist. Sarnaselt varasemate aastatega otsiti 
töövahenduskeskkonna kaudu kõige enam spetsialiste, sellele järgnesid ametnikud ja juhid. 
Valdkonniti otsiti kõige enam töötajaid haridusasutustesse (22%). Piirkondadest olid kõige rohkem 
esindatud Tartu (45%) ja Tallinn (30%). Tööpakkumiste infolistiga on liitunud 3100 Tartu Ülikooli 
üliõpilast ja vilistlast. 

Euroopa Sotsiaalfondi programmi Primus raames jätkati nõustamisteenuste 
arendamist erivajadustega üliõpilastele, sealhulgas alustati erivajadusega üliõpilasi abistavate 
tugitudengite koolitamist, loeti sisse 8 audioraamatut, osutati viipekeele tõlgi teenust 5 Tartu Ülikooli 
üliõpilasele mahus 82 tundi ning invatakso teenust sai kasutada 5 tudengit.Lisainfo: Kristina Kongi, 
üliõpilasnõustaja, 
 

 
4.10. Üliõpilaste tagasiside küsitlused 

2009. aastal korraldati Tartu Ülikooli üliõpilaste seas kolm küsitlust, et saada tagasisidet nii ülikooli 
sisseastujatelt nende huvide ja ootuste kohta, õppijatelt õppeainete ja õppetöö korralduse ning viimase 
kursuse üliõpilastelt vastuseid küsimustele õppekava ülesehituse, õpingute korralduse ning õpingute 
jätkamise plaanide kohta. 

 
Üliõpilaste tagasiside küsitlused 
 
Sisseastujate küsitluse sihtrühmaks olid kõrghariduse esimese ja teise astme esimese kursuse 
üliõpilased. Küsitlusele vastamine oli vabatahtlik ning kokku laekus vastuseid 1404 üliõpilaselt 
(vastajate aktiivsus oli 25%), kellest 56% moodustasid bakalaureuseõppe üliõpilased. 
Struktuuriüksuste lõikes oli enim vastanuid filosoofia- (20%), loodus- ja tehnoloogia- (11%) ning 
haridusteaduskonnast (10%). Vastanute peamine põhjus otsuse Tartu Ülikooli kasuks langetamisel oli 



sõltumata õppeastmest ja õppevormist Tartu Ülikooli kvaliteetne haridus. Kindla õppekava valimise 
põhjuseks toodi kõrghariduse esimesel astmel välja, et huvitas vastav valdkond või eriala ning 
magistriõppes eelnevale täienduseks, et sooviti bakalaureuseõppes omandatud teadmisi täiendada. 

Vastustest selgus, et enamik üliõpilasi valis õppekava teadliku ning läbimõeldud otsuse tulemusel - 
kõrghariduse esimesel astmel tunnistas 90% ja kõrghariduse teisel astmel 96% üliõpilastest , et nad 
olid tutvunud enne sisseastumist õppekava, selle õpiväljundite ja/või õppeainetega. 

Õppevormi lõikes ilmnenud vastamise erinevustest võib välja tuua, et kui päevases õppes astus 
enamik üliõpilasi (75%) ülikooli samal aastal keskharidust andva asutuse lõpetamisega, siis avatud 
ülikooli õppijate puhul moodustasid suurima osa (36%) need, kes lõpetasid kooli 11 ja enam aastat 
tagasi. Selgus ka, et avatud ülikooli õppe valiku peamiseks põhjuseks oli ülekaalukalt õppevormi 
sobivus töö ja pere kõrvalt õppimiseks. 

Õpetamise ja õppeainete hindamise küsitluse käigus hinnati 2008/2009. õppeaastal 2171 õppejõudu 
ning 3763 ainet. Hindamine toimus iga õppeaine lõpus ning oli kohustuslik kõigile üliõpilastele, v.a 
doktorandid, külalisüliõpilased, arst-residendid ja eksternid. Hindamise kohustuslikkuse eesmärk oli 
tagada õppejõule järjepidev tagasiside, et aine sisu ja õpetamist täiustada ning anda struktuuriüksuste 
juhtidele ülevaade õpetamise korraldamisest. 

Küsitluses esinenud küsimuste korral oli nõustumine suurim (88%) väitega, et kõik tunniplaanis 
ettenähtud loengud, seminarid, praktikumid, veebipõhised tegevused toimusid ning algasid ja lõppesid 
ettenähtud ajal. Väitega, et õppejõud kohtles üliõpilasi hindamisel erapooletult nõustus 84%. Oldi 
nõus ka väitega, et õppeaine läbimiseks vajalikud õppematerjalid olid kättesaadavad (85%) ning 
õppeaines kasutatud näitlikud materjalid olid abiks õppeaine omandamisel (82%). Samuti nõustuti 
väitega, et õppejõud selgitas piisavalt õppeaine eesmärke, läbimise tingimusi ja hindamiskriteeriume 
(83%). 

Kokkuvõttes hinnati õppeainet ja õppejõu esitust keskmiselt hindega B ("väga hea"), mis on olnud 
tulemuseks ka varasematel aastatel (keskmine hinnang 3,96-3,99). 

Eristades vastuseid õppevormi lõikes, võib olulisemate erinevustena keskmiste hinnangute põhjal 
välja tuua, et avatud ülikooli õppe üliõpilased nõustusid päevase õppe üliõpilastest enam väitega, et 
õppejõud esitas ainet loovalt ja kaasahaaravalt ning päevase õppe üliõpilased olid seevastu enam nõus 
väitega, et õppeaines kasutatud näitlikud materjalid olid abiks aine omandamisel. 

Õppekava tagasiside küsitlus viidi läbi 2009. aasta sügisel kõigi viimase kursuse üliõpilaste seas. 
Kuigi küsitlusele vastamine oli vabatahtlik, laekus vastuseid nelja nädala jooksul 1990 üliõpilaselt (sh 
39 doktorandilt). Vastanute osakaal küsitletavatest oli kõrghariduse esimesel ja teisel astmel kokku 
35% ning doktoriõppes 29%. 

Kõrghariduse esimese ja teise astme üliõpilased nõustusid enam järgnevate väidetega: läbitud õpe oli 
vastavuses õppekavas toodud eesmärkidega (84%); õppekeskkond (ruumid, arvutid, laboratooriumid) 
soodustasid õppimist (82%) ning hindamine oli objektiivne ja läbipaistev (74%). 

Vabas vormis antud vastuste puhul selgus, et paljud üliõpilased olid vastamisele põhjalikult mõelnud, 
esitades ettepanekuid kuidas õppekava paremaks muuta, milliseid aineid võiks juurde lisada ning 
milliseid teemasid ja oskusi võiks enam käsitleda. Populaarsemateks ettepanekuteks olid praktika 
osakaalu suurendamine õppekavades ning soov saada õppejõududelt enam tagasisidet oma eksami- ja 
kodutööde kohta. 

Esmakordselt korraldati neljanda aasta doktorantide seas nn uute, pärast 1. juunit 2002 Haridus- ja 
Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud doktoriõppekavade tagasiside küsitlus, mis 
hakkab edaspidi toimuma regulaarselt. Kuigi tagasiside aktiivsus oli loodetust väiksem (39 vastust 
133-st), eristusid vastustes teatud valupunktid. Doktoriõppes nõustuti enam väidetega, et ettevalmistus 
eelneval õppeastmel oli praeguste õpingute läbimiseks piisavalt hea (97%), informatsioon toetuste 
(uurimistoetused, stipendiumid, jne), välisülikoolis õppimise, teadustöö võimaluste jms kohta on 
kättesaadav ja piisav (90%) ning et läbitud õpe on vastavuses õppekavas toodud eesmärkidega (82%). 



Õpetamise ja õppeainete hindamise tagasiside küsitlus  
Õppekava tagasiside küsitlus  
 

4.11. Aasta õppejõu auhind 

Aasta õppejõu auhinna üleandmise eesmärk on väärtustada õpetamist ning tunnustada õppejõude, 
kelle esinemisoskust, selgitustööd ja õppetöö korraldust üliõpilased hindavad. 2009/2010. õppeaasta 
avaaktusel jagati välja traditsiooniliselt nelja valdkonna parimale õppejõule aasta õppejõu auhind. 
Auhinna said õppejõud, kes said üliõpilastelt eelneva õppeaasta jooksul loetud ainete eest õpetamise 
ja õppeainete hindamise küsitluses kõrgeima hinnangu. 

Aasta õppejõu auhinna saajad: 
Anu Nurk - humaniora valdkond, filosoofiateaduskond, ungari keele lektor; 
Evi Saluveer - socialia valdkond, haridusteaduskond, inglise keele didaktika lektor; 
Henn Voolaid - realia et naturalia valdkond, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, füüsika didaktika 
dotsent; 
Toomas Asser - medicina valdkond, arstiteaduskond, neurokirurgia professor.2009. aasta kümme 
parimat õppejõudu valdkonniti: 

humaniora valdkond 
Inga Kuznetsova, filosoofiateaduskond 
Piret Kärtner, filosoofiateaduskond 
Tõnu Lehtsaar, usuteaduskond 
Annika Mikkel, filosoofiateaduskond 
Eri Miyano, filosoofiateaduskond 
Anu Nurk, filosoofiateaduskond 
Raili Põldsaar, filosoofiateaduskond 
Eva Rein, filosoofiateaduskond 
Ele Sepp, filosoofiateaduskond 
Kairi Villemson, filosoofiateaduskondsocialia valdkond 
Kristiina Alas, õigusteaduskond 
Karin Kiis, Pärnu kolled¸ 
Tiina Maripuu, Pärnu kolled¸ 
Marianne Olbrei, haridusteaduskond 
Maret Olo, haridusteaduskond 
Olga Ottenson, õigusteaduskond 
Anu Palu, haridusteaduskond 
Niina Raud, Narva kolled¸ 
Kristel Ruutmets, haridusteaduskond 
Evi Saluveer, haridusteaduskondrealia et naturalia valdkond 
Irina Bichele, loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
Urmas Kokassaar, loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
Ants Kurg, loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
Martin Kärner, loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
Ivo Leito, loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
Kiira Mõisja, loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
Mart Noorma, loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
Kalle Olli, loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
Enn Pärtel, loodus- ja tehnoloogiateaduskond 
Henn Voolaid, loodus- ja tehnoloogiateaduskondmedicina valdkond 
Toomas Asser, arstiteaduskond 
Marina Aunapuu, arstiteaduskond 
Tatjana Brilene, arstiteaduskond 
Juri Karjagin, arstiteaduskond 
Marika Masso, arstiteaduskond 



Ain Reimets, arstiteaduskond 
Marianne Soots, arstiteaduskond 
Joel Starkopf, arstiteaduskond 
Mihkel Zilmer, arstiteaduskond 
Heili Varendi, arstiteaduskond 

  



5. Teadus- ja arendustöö 

2009. aastat võib lugeda ülikooli teadlaste jaoks edukaks. 2009. aastal pälvis silmapaistvate 
teadustulemuste eest teaduspreemia kokku kümme Tartu Ülikooli teadlast. Avaldati kokku 2127 
publikatsiooni (2009. aastal avaldatud publikatsioonide klassifitseerimise aluseks on Eesti 
Teadusinfosüsteemi (ETIS) klassifikaator. Statistika koostamisel on lähtutud 2009. aastal avaldatud 
publikatsioonidest, mille ETIS-e klassifikaator on vahemikus 1.1 - 3.3, 4.1, 5.1 või 6.3-6.4.), mis on 
5% enam kui eelmisel aastal. Sealhulgas on märkimisväärselt kasvanud andmebaasis Thomson 
Reuters ISI Web of Science ning andmebaasis European Reference Index of the Humanities 
kategooriate A ja B väljaannetes kajastatavate artiklite arv, moodustades 2009. aastal ligi 38% 
kõikidest avaldatud publikatsioonidest. Edukad oldi ka 2009. aastal alanud Euroopa Sotsiaalfondi 
programmi Mobilitas järeldoktori ja tippteadlase grantide taotlemisel. 
Tartu Ülikooli rahastamise osakaal riiklikust teadus- ja arendustöö finantseerimisest moodustas 2009. 
aastal ka pärast eelarvekärpeid jätkuvalt 50%. Ülikooli teadus- ja arendustööd rahastamine toetus- ja 
teenuslepingute kaudu teistest riigieelarvelistest, erasektori ja välisvahenditest küündis 2009. aastal 
223 mln kroonini ehk 36%-ni teadus- ja arendustöö tuludest. Veidi üle poole nimetatud summast 
moodustasid välislepingud kogusummas 114,3 mln krooni, millest Euroopa Komisjoni rahastatud 
projektide maht oli ligi 105 mln krooni, sh 7 raamprogrammi projektid 73,5 mln krooni ja 
INTERREGi projektid 25,3 mln krooni. 

5.1. Teaduspreemiad 

2009. aastal sai riikliku teaduspreemia kümme ülikooli teadlast. Aastapreemiad eelneva nelja aasta 
jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest said: 
täppisteadustes Aleksei Šerman uurimuste tsükli "Magnetiline ühismõõdutus, pseudopilud ja faaside 
eraldumine vaskperovskiitides" eest;  
sotsiaalteadustes Tiiu Paas uurimuste tsükli "Regionaalsete majandusprotsesside analüüs ja 
modelleerimine: Eesti majandusareng EL-i ja Läänemere regiooni kontekstis" eest;  
keemias ja molekulaarbioloogias Ülo Langel (kollektiivi juht), Mats Hansen, Kalle Kilk, Margus 
Pooga ja Ursel Soomets uurimuste tsükli "Rakusisesed märklauad" eest;  
arstiteaduses Pärt Peterson uurimuste tsükli "Tsentraalse immuuntolerantsuse molekulaarsed 
mehhanismid" eest;  
geo-ja bioteadustes Meelis Pärtel uurimuste tsükli "Makroökoloogilised protsessid eluslooduse 
mitmekesisuse mõjutajana" eest ning  
humanitaarteadustes Arvo Tering monograafia "Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 
1561-1798" eest.  
 
2009. aastal neljandat korda välja antud Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärk on 
väärtustada teaduse populariseerimist ning avaldada tunnustust silmapaistva töö eest üksikisikutele ja 
kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutusteja teadlaste töö populariseerimisel ning 
laiemale avalikkusele mõistetavamaks muutmisel. 
Esimene auhind anti Jaak Kikasele pikaajalise, mitmekülgse ja aktiivse tegevuse eest teaduse 
populariseerijana.  
Kolmanda auhinna pälvis Mati Martin pikaajalise eduka tegevuse eest teaduse populariseerimisel 
ning Renate Pajusalu ja lingvistika töörühm, keeleteaduse populariseerimise eest noorte seas.  
 
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli teadlastele anti viieaastase töö 
tulemusel avastatud, uuritud ja juustutööstuses kasutusele võetud bakteri Lactobacillus 
plantarum TENSIA eest Korea International Women Inventors Exposition 2009 (KIWIE 2009) 
kuldmedal. 9-liikmelisse uurimisrühma kuulusid Epp Songisepp, Merle Rätsep, Janne Üksti ning 
Tartu Ülikoolist Marika Mikelsaar, Mihkel Zilmer, Pirje Hütt, Meeme Utt, Kersti Zilmer ja Siiri 
Kõljalg. 
Olulisemad autasud 2009. aastal.xls 

 



5.2. Publikatsioonid 

2009. aastal avaldasid Tartu Ülikooli akadeemilised töötajad (arvestusse on läinud nende 
akadeemiliste töötajate ETISesse sisestatud publikatsioonid, kes on kohustatud 2009. aasta kohta 
esitama individuaalse aruande) kokku 2127 publikatsiooni, mis on 104 võrra ehk veidi üle 5% 
enam kui 2008. aastal. Enim publitseerivate teaduskondade ja asutuste esikolmikus on filosoofia- 
(474) ja arstiteaduskond (348) ning ökoloogia ja maateaduste instituut (246). Ühe akadeemilise 
töötaja kohta avaldati 2009. aastal Tartu Ülikoolis kokku keskmiselt 1,48 publikatsiooni. 
Varasema aastaga võrreldes avaldati 2009. aastal enam kõrgetasemelisi publikatsioone (ETISE 
klassifikaatoriga 1.1, 1.2, 2.1, ja 3.1). Seejuures leidis andmebaasis Thomson Reuters ISI Web of 
Science (ISI) kajastamist 768 Tartu Ülikooli akadeemiliste töötajate publikatsiooni, mis on ligi 12% 
enam kui 2008. aastal. Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH kategooriate A ja 
B väljaannetes avaldati 2009 aastal kokku 36 publikatsiooni, millest enamiku (31) autoriteks olid 
filosoofiateaduskonna akadeemilised töötajad. Kõige rohkem 1.1 publikatsioone akadeemilise töötaja 
kohta aastas avaldati ökoloogia ja maateaduste instituudis (1,22), füüsika instituudis (0,93) ja 
mereinstituudis (0,86).  

 
Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv akadeemilise töötaja kohta 2009. aastal struktuuriüksuste 
kaupa. Välja on toodud struktuuriüksused, kus on vähemalt viis akadeemilist töötajat. 

5.3. Teadustöö finantseerimine 

Tartu Ülikooli tulud teadustegevusest 2009. aastal laekunud summade põhjal olid kokku 604 
miljonit krooni, mis moodustas 40% ülikooli kogueelarvest. Samal aastal sõlmitud teadus- ja 
arendustöö lepingute rahaline maht ja tulud teadusteemadest moodustavad kokku ligi 625 miljonit 
krooni (sisaldab sihtfinantseerimist, ETF-i poolt eraldatud grante; baasfinantseerimist, 
infrastruktuurikulude toetust, riiklike programme ning TA lepingute summasid). Võttes arvesse aasta 
jooksul sõlmitud projektide kogusummad, mis projektiperioodil ülikoolile laekuvad (ilma 
omafinantseeringuta), on 2009. aastal sõlmitud siseriiklike lepingute osatähtsus võrreldes varasema 
aastaga TA tuludest vähenenud. Kui 2008. aastal moodustasid siseriiklikud lepingud 55% TA 
tuludest, siis 2009. aastal on vastav osakaal 18%. Samas on tänu Euroopa Sotsiaalfondi programmi 
Mobilitas järeldoktori ja tippteadlase grantide avanemisele kasvanud Eesti Teadusfondi rahastamise 
osakaal. Keskmine tulu teadus- ja arendustegevusest akadeemilise töötaja kohta oli 2009. aastal 361 
000 krooni aastas, mis jääb 110 000 krooniga alla 2008. aasta tasemele. Enim tulusid akadeemilise 
töötaja kohta - 12,6 miljonit kooni - teenis 2009. aastal Eesti geenivaramu. 2009. aastal juhtisid Tartu 
Ülikooli töötajad kokku 806 teadusteemat või projekti.  



 
Tartu Ülikooli teadus- ja arendustegevuse tulud 2009. aastal (eraldatud summad ja sõlmitud 
lepingud).  
 
Riigipoolsest teaduse kogufinantseerimisest moodustasid Tartu Ülikoolile eraldatud vahendid 2009. 
aastal 401 miljonit krooni. Kõige suurema osa ehk 29% teadus- ja arendustöö tuludest 
moodustavad sihtfinantseeritavad teadusteemad. 

 
Riiklike teadus- ja arendustegevuseks mõeldud vahendite jaotus Eestis 2008-2009.  
Sisaldab teadusteemade sihtfinantseerimist, ETF-i grante, riiklikke programme, baasfinantseerimist 
ja infrastruktuurikulude kompenseerimist (tuhat krooni). 
Teadusprojektide arv ja liigitus finantseerimisallikate kaupa 2009. aastal.xls 
Teadus- ja arendustegevuse tulud 2009. aasta finantseerimisallikate kaupa (tuhat krooni).xls 
Eesti teadus- ja arendusasutustele eraldatud teadusraha 2009. aastal.xls 

 

5.3.1. Riiklik rahastamine 

Tartu Ülikooli teadustegevuse riiklik finantseerimine suurenes 2009. aastal võrreldes varasema 
aastaga 2%, ulatudes kokku 401 miljoni kroonini. Tartu Ülikooli osakaal riigipoolsest teaduse 



kogufinantseerimisest on viimastel aastatel olnud püsivalt 50%.  

 
Tartu Ülikooli riigipoolse rahastamise osakaal aastatel 2007-2009 
 
Sihtfinantseeritavate teadusteemade rahastamiseks eraldati 2009. aastal Eestis kokku 374 
miljonit krooni, millest 181 mln krooni (48 %) eraldati Tartu Ülikooli teadlaste juhitud 
teadusteemadele. Tartu Ülikoolis täideti 2009.aastal 109 sihtfinantseeritavat teadusteemat.  
 
2008. aastal lõppesid mitmed riiklikud programmid. Kui 2008. aastal eraldati riiklikele 
programmidele Eestis kokku 39 miljonit krooni, siis 2009. aastal oli eraldatud summa 21,4 miljonit 
krooni. Tartu Ülikooli projektidele eraldati 39% riiklike programmide vahenditest. 
 
Baasfinantseerimise maht oli 2009. aastal 121,4 miljoni krooni, millest Tartu Ülikoolile eraldati 58,1 
miljonit krooni ehk varasema aastaga samaväärses mahus vahendeid (48%). Eesti Teadusfond eraldas 
2009. aastal ETFi grantideks kokku 191 miljonit krooni. Sealjuures finantseeriti Tartu Ülikooli 
teadlaste juhitud grante 2009. aastal 102 miljoni krooni ulatuses, mis moodustas kokku 53% ETFi 
grantide kogumahus. 

Eesti teadus- ja arendusasutustele eraldatud teadusraha 2009. aastal.xls 

5.3.2. Teadus- ja arendustöö lepingud 

Lisaks riiklikule teadustegevuse finantseerimisele rahastatakse ülikooli teadus- ja arendustööd toetus- 
ja teenuslepingute kaudu ka teistest riigieelarvelistest, erasektori ja välisvahenditest. 2009. aastal 
küündis siseriiklike ja välislepingute ning grantide kogusumma 223 miljoni kroonini. Arvestuse 
aluseks on 2009. aastal sõlmitud projektide kogusumma (v.a ülikoolipoolne omafinantseering), mis 
projektiperioodil ülikooli laekub, mitte 2009. aasta jooksul laekunud summa, jagunedes riiklike ja 
välisvahendite vahel enam-vähem võrdselt.  
 
Veidi üle poole nimetatud summast moodustasid välislepingud kogusummas 114,3 mln krooni, 
millest Euroopa Komisjoni rahastatud projektide maht oli ligi 105 mln krooni, sh 7 raamprogrammi 
projektid 73,5 mln krooni ja INTERREGi projektid 25,3 mln krooni. Kolme struktuuriüksuse - 
arstiteaduskonna, Eesti geenivaramu ja Eesti mereinstituudi - projektid moodustavad kokku ligikaudu 
65% kogu välisfinantseerimisest. 
 
Siseriiklike teadus- ja arendustöö projektide finantseerimise kogumaht vähenes 2009. aastal 
võrreldes varasema aastaga ligi 30%, moodustades kokku veidi vähem kui 109 miljonit krooni. 
Eelarve vähenemise põhjuseks on nii majandussurutisest tulenenud avaliku ja erasektori 
tellimuslepingute mahu langus kui ka fakt, et ELi tõukevahendite suuremahulisemad toetussummad 
(nt teaduse tippkeskused) on juba eelnevatel aastatel eraldatud. 
 
Teadus- ja arendustöö lepinguline rahastamine riigieelarvelistest vahenditest oli 2009. aastal kokku 
ligi 95 miljonit krooni, sellest ligi 50% moodustasid ELi tõukevahendite toetusprojektid EAS-i ja 
SA Archimedes vahendusel. Teise suurema osa (33%) moodustasid otselepingud ministeeriumidega. 



Kõige rohkem lepinguid on sõlmitud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, 
Põllumajandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga. Erasektori-poolne finantseerimise 
maht ettevõtluspartneritega sõlmitud teenuslepingute alusel oli 2009. aastal ligi 13,3 miljonit krooni. 
Siseriiklikel lepingutel ja projektidel põhineva teadus- ja arendustöö kogutulu eest vastutavad 
eelkõige sotsiaalteaduskond, Eesti geenivaramu, Eesti mereinstituut, tehnoloogiainstituut ning ülikooli 
muuseumid. 

 
2009. aastal sõlmitud teadus- ja arendustöö lepingute kogumaht (kroonides) 

 

5.4. Patendid ja patenditaotlused 

2009. aastal oli ülikooli teadustulemuste kaitsmise seisukohalt oluline eelkõige patendiportfelli 
korrastamine. Loobuti 21 vähem perspektiivika patendi või patenditaotluse jõushoidmisest. Seda 
märkimisväärset vähenemist tasakaalustas seitsmele uuele leiutisele õiguskaitse taotlemine ning 
olemasolevate leiutiste õiguskaitse laiendamine 19 rahvusvahelise, regionaalse või rahvusliku faasi 
patendikaitse esitamisega. 2009. aasta lõpus oli Tartu Ülikoolil 40 rahvuslikku või regionaalset 
patenditaotlust ja 25 jõusolevat patenti.  
 
Eesti-sisene ja rahvusvaheline koostöö tiheneb, seda suundumust näitab tõik, et uutest leiutistest on 
enamik (s.o neli leiutist) ühisleiutised: kolm Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskusega koostöös ja 
üks 7. raamprogrammi konsortsiumi poolt välja töötatud. Valdkonniti kuuluvad uutest leiutistest kolm 
biotehnoloogia ja veterinaaria, kolm materjalitehnoloogia ja üks robootika valdkonda. 
Patendid ja patenditaotlused 2009. aastal.doc 

  



6.1. Teaduse populariseerimine 

Teaduse populariseerimine ülikoolis toimub kõige aktiivsemalt õpilastele suunatud tegevuste kaudu. 
Õpilastele suunatud tegevuse põhikandjaks onteaduskool, mille töös osaleb igal aastal enam kui 1500 
õppijat.  
Järjest enam lisandub teaduskooli poolt kooliõpilastele pakutavaid süvakursusi: 2009/10. õppeaastal 
algas õppetöö 36 erineval kursusel, millest 21 on veebipõhised.  
Teaduskooli koordineerimisel toimus 2009.a.Tartu Ülikoolis 13 üleriigilist aineolümpiaadi, mille 
eelvoorudest võttis osa ligi 10 000 ja lõppvoorudes 754 õpilast.  
Lisaks korraldati mitmeid teisi ainevõistlusi, millest arvukama osavõtuga olid matemaatikavõistlus 
Känguru (üle 12 000 osaleja 351st koolist) ja informaatikavõistlus Kobras (ligi 3000 
osalejat). Rahvusvaheliste olümpiaadide Eesti võistkondade ettevalmistamiseks korraldati 24 
treeninglaagrit ja valikvõistlust. Toimus ka mitmeid kõigile huvilistele mõeldud nn avatud 
õppesessioone matemaatikas, keemias, füüsikas, bioloogias ja informaatikas ning olümpiaadide 
infopäevi. 
Ka mitmes ülikooli struktuuriüksuses toimus õpilastele mõeldud teabe-ja huvipäevi (loodus-ja 
tehnoloogiateaduskond, ülikooli muuseumid). Narva kolled¸ jätkas 2007.aastal alanud ja suure 
populaarsuse saavutanud lasteülikooli projekti, lisaks Narvale toimusid loengud ka Tartus. Pärnu 
Linnavalitsuse haridusosakonna toetusega korraldati põhikoolide õpilastele mõeldud kursusi ka Pärnu 
Kolled¸i juures, enim oli osalejaid sealse noorte teaduskeskuse matemaatika-füüsika 
talvepäevadel (64).  
Loodusteaduste didaktika õppetooli korraldatud võistkondlikust veebimängust "Noor 
loodusteadlane" võtsid osa 90 võistkonda 47 koolist. Tartu Ülikooli keemikutel valmis Tiigrihüppe 
toetusega virtuaalne keemiakatsete õppevahend "100+ katset keemias".  
12.-19.juulini toimus Kloogarannas Eesti Füüsika Seltsi, Globe Eesti ja Noore Õpetaja Huviklubi ja 
teaduskooli koostöös esimene suvine TÜ teaduslaager, millest võtsid osa 120 peamiselt 5.-7.klasside 
õpilast. Laagri sisutegevuse eest kandsid hoolt peamiselt loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 
üliõpilased. Sügisesel koolivaheajal toimus teaduskooli matemaatikalaager 5.-6.klasside õpilastele, 
mille läbiviimisel osalesid ka tulevased matemaatikaõpetajad.  
Ülikooli akadeemilise pere liikmed löövad kaasa AHHAA teaduskeskuse, Teadusbussi, Tähetorni 
Astronoomiaringi jt teadust populariseerivate institutsioonide tegevustes. Ülikooli liikmete loengud 
koolides on saamas järjest loomulikumaks akadeemilise tegevuse osaks. 
Lisaks laiemale avalikkusele suunatud tegevusele on ülikoolil sõlmitud 19 üldhariduskooliga 
lepingud, mis määratlevad vastastikku huvi pakkuvad koostöö vormid täpsemalt. 

 

6.2. Regionaaltegevus 

TÜ regionaaltegevuse üldeesmärgiks on suurendada TÜ kohalolekut regioonides kõrghariduse, 
täiendusõppe ja teadus-arendustegevuse valdkonnas.  
2009. aastal jätkus ülikooli regionaalnõukogu poolt heaks kiidetud ülikooli esindamise 
kontseptsiooni elluviimine, mis on seotud ülikooli teenuste aktiivse turundamisega regioonides. 
Regioonidega koostöösuhete arendamisse panustasid nii teaduskonnad ja kolled¸id kui ka ülikoolide 
esindajad Tallinnas, Lääne- ja Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis, Järvamaal ja Ülikoolide Keskuses 
Saaremaal. 
 
18. septembril 2009. aastal allkirjastati TÜ ja EMOLi (Eesti Maaomavalitsuste 
Liidu) koostööleping, mille eesmärgiks on tihendada ja arendada ülikooli koostöösidemeid EMOLi ja 
selle liikmetega osapoolte huve ja kasu silmas pidades. 

Ülikool Tallinnas ja Harjumaal 

Möödunud aastal hoogustus ülikooli Tallinna suunaline tegevus, mis on ka üks arengukavalisi 
eesmärke. 30.03-4.04.2009 toimus TÜ Tallinna nädal, mille eesmärkideks oli pakkuda võimalikult 
erinevatele sihtrühmadele mitmekesist valikut loenguid, seminare ja koolitusi, mida viivad läbi oma 



eriala professionaalid Tartu Ülikoolist. 
 
Nädala raames toimusid järgmised üritused: 

 Loeng "Mobiilse positsioneerimise kasutusvõimalustest", teadur Anto Aasa 

 Loeng "Toitumine taastumise teenistuses", prof. Vahur Ööpik 

 Seminar "Majanduskriis Eestis. Ootame või hakkame tegutsema?" prof. Raul Eamets, prof. Maaja 
Vadi jt 

 Seminar "Järgmine põlvkond ülikoolis. 20 aastat hiljem", karjäärinõustaja Alla La¨manova 

 Koolitus "Kuidas muutustes ellu jääda?", mag. Mari Nõmm, dots. Gaabriel Tavits 

 Koolitus "Keerulised suhtlemissituatsioonid - konfliktide edukas lahendamine", prof. Tõnu Lehtsaar 

Kokku osales loengutel, seminaridel ja koolitustel 207 inimest. Esile võib tõsta aktuaalsel teemal 
majandusseminari, kus osales üle 80 osavõtja, kelle hulgas oli tippametnikke, pangajuhte, õppejõude 
jne. Nädala kasuteguriks saab pidada ülikooli tuntuse kasvu elukestva õppe võimaluste pakkujana.  
 
13. novembril toimus TÜ ja Kaubandus-Tööstuskoja ühisseminar, mille eesmärgiks oli tõhustada 
koostööd TÜ ja Kaubandus-Tööstuskoja liikmete vahel, sh tutvustada teenuseid, millega ülikool saab 
ettevõtete arengut toetada, ja nende rahastamisvõimalusi. Pärast üritust sõlmiti mitmeid 
koostöökokkuleppeid. 
 
2009. aastal toimus Tallinnas ja Harjumaal kokku 129 täiendusõppekursust, millel osales 2209 
õppijat (vt tabelit maakondades läbiviidud koolituste ja osalejate kohta 2009.a.). Aktiivselt viisid 
õppetegevust Tallinnas läbi arstiteaduskond, majandusteaduskond, Euroopa kolled¸ ja avatud ülikooli 
keskus (täiendusõpe). 
 
Tabel 6.4. Täiendusõpe struktuuriüksustes ja maakondades 

 

Tegevused maakondades 

Augustis toimus TÜ esindustes avatud ülikooli tasemeõppesse dokumentide vastuvõtt. Läbi aasta 
korraldati infopäevi tasemeõppe võimaluste tutvustamiseks gümnaasiumides. Esindajad ja turundajad 
tutvustasid ülikooli poolt pakutavaid teenuseid ettevõtetele ja asutustele ning vahendasid 
koostöösoove struktuuriüksustele. Vahendati näituseid ja korraldati avalikke loenguid, vilistlasüritusi 
ning koolitusi. Majandusteaduskond läks ise õppijate juurde ja viis Ärijuhtimise magistriõppekava 
avatud ülikooli raames läbi Kuressaares. 

Olulised regionaalsed keskused on ka ülikooli kolledžid: 
Euroopa kolledž 
Narva kolledž  
Pärnu kolledž  
Türi kolledž  
Viljandi kultuuriakadeemia 
 

6.3. Täiendusõpe ja e-õpe 

Täiendusõpe 

Tartu Ülikooli täiendusõppe maht kasvas ka 2009. aastal. Kokku osales täiendusõppes 21 393 
õppijat, kellest 18 660 õppis 983 täiendusõppe programmil ja 2 733 täiendusõppijana tasemeõppe 
õppeainetel. Suveülikooli raames osales 48 kursusel 800 õppijat, sh 21 rahvusvahelisel kursusel 266 
osalejat enam kui 20 erinevast riigist. 
Täiendusõppe kogulaekumine 2009. aastal oli 41,7 miljonit krooni, sh 18,6 miljonit erinevate 



projektide ja hangete raames. Seega kasvas täiendusõppe laekumine 2009. aastal võrreldes 2008. 
aastaga ligi 13%. Kuigi laekumine avatud registreerimisega kursuste osas vähenes ligi 15 % , 
saavutati kasv tänu erinevate projektide ja programmide raames toimunud koolituste ning hanke- ja 
tellimuskoolituste mahu suurenemisele.  
 
Täiendusõppes osalejate arv kasvas enim filosoofiateaduskonnas, loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas, 
teaduskoolis ja Viljandi kultuuriakadeemias.  
 
Oluliselt suurenes tasemeõppe õppeainete pakkumine täiendusõppena. Täiendusõppijana osales 
260 tasemeõppe õppeainel 737 inimest. Lisaks toimus 146 tasemeõppe õppeainet ka täiendusõppena, 
kus osales kokku 1 996 õppijat. 
 
2009. aastal suurenes rahvusvaheliste suvekursustel osalejate arv 15%. Esmakordselt toimus 
Tartu Ülikooli eestvedamisel koostöös Vilniuse, Klaipeda ja Läti ülikoolidega ühine suveprogramm 
"Economies in Turmoil: Threats and Opportunities in the Baltics", kus osalejad õppisid ühe nädala 
Eestis, teise Lätis ja kolmanda Leedus.  
 
Tulemuslikult on käivitunud kõrgkoolide õppejõududele ning õppekavanõustajatele, 
üliõpilasnõustajatele, varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamise hindajatele ja nõustajatele 
suunatud koolitused. 2009. aastal toimus Tartu Ülikooli teaduskondade, kolledžite ja avatud ülikooli 
keskuse koostöös Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatava programmi Primus raames 96 kursust 1 
855 osalejaga, sh 657 õppejõu/teadustöötajaga Tartu Ülikoolist. Seega osales iga kolmas Tartu 
Ülikooli õppejõud ja teadustöötaja 2009. aastal õppejõududele mõeldud koolitustel. Tartu 
Ülikooli algajate õppejõudude õpetamisoskuste arengu toetamiseks alustasid tööd 7 
mentorõppejõudu. 

E-õpe 

2009. aastal jätkus e-õppe kasutamine avatud ülikoolis, statsionaarses tasemeõppes ning 
täiendusõppes. Enamasti ei olnud tegemist 100% veebipõhiste kursustega, vaid e-õpet kasutati 
kombineeritult auditoorse õppega üliõpilaste iseseisva töö toetamiseks.  

E-
kursuste arvu kasv Tartu Ülikoolis 2000-2009 
 
Tartu Ülikool kasutab kaht e-õppe keskkonda - Blackboard ja Moodle. 2009. aasta septembri seisuga 
oli Tartu Ülikoolis kokku 1079 e-kursust, millest 907 olid Blackboardi ning 172 Moodle 
õpikeskkonnas. E-kursustel osales kokku ca 10 000 õppijat.  



 
2009. aasta septembri seisuga oli Tartu Ülikooli institutsiooni Blackboardis disaineri kasutajatunnuse 
loonud 679 õppejõudu. Seega kasutas ülikooli 1698 õppejõust ja teadustöötajast Blackboardi 
õpikeskkonda u. 40% (selle protsendi arvutamisel on kasutatud akadeemiliste töötajate koguarvu, 
sealhulgas teadustöötajaid, kellel puudub õppetöö läbiviimise kohustus). 
2009. aasta septembrist alates on ülikooli töötajatel ja üliõpilastel võimalik administratiivse töö, õppe- 
või teadustöö eesmärkidel kasutada veebiseminari tarkvara Adobe Acrobat Connect Pro, mille litsents 
osteti "Tiigriülikool+ 2009-2012" programmi toetusel. Connect Pro on veebikonverentsi või -seminari 
pidamise tarkvara, millega saab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada 
erinevates formaatides faile ja oma ekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit. 

Tugiteenused ja õppejõudude e-õppealane koolitamine 

2009.aastal paranes ülikoolis tänu täiendavate inimeste töölevõtmisele õppejõudude e-õppealane 
toetamine. Avatud ülikooli keskuse haridustehnoloogiakeskusesse võeti ESF BeSt programmi toel 
tööle veebidisainer ja multimeediaspetsialist ning Füüsika Instituuti haridustehnoloog. Lisaks sellele 
asusid 0,2 koormusega tööle e-õppe tugiisikud keelekeskuses, Viljandi Kultuuriakadeemias ja 
usuteaduskonnas. 

Aasta e-kursus ja e-kursuse kvaliteedimärk 

2009. a kevadel toimus e-Õppe Arenduskeskuse eestvedamisel konkurss "Aasta e-kursus 2009". Aasta 
e-kursuse tiitlile kandideeris 7 e-kursust, mis valiti välja kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste 68 e-
kursuse kvaliteedimärgi taotleja hulgast. 
2009. aasta e-kursuseks valiti Tartu Ülikooli kursus "Riskeeriv käitumine liikluses, seda mõjutavad 
tegurid ja ennetamise võimalused". Kursuse autoriks on Diva Eensoo ning kaasaautoriteks Marika 
Paaver, Riina Häidkind, Heli Ainjärv, Urve Sellenberg ja Dago Antov (arstiteaduskond). 
Kvaliteedimärk anti välja kaheksale Tartu Ülikooli e-kursusele. 

E-õppealased projektid 

2009. aastal osales Tartu Ülikool partnerina kahes rahvusvahelises e-õppealases Lifelong Learning 
Programme projektis. e-Jump 2.0 projekti raames töötati välja kolm uut e-õppealast koolituskursust 
õppejõududele. COMBLE projekti raames toimus kombineeritud õppe alase koolituskursuse 
väljatöötamine õppijatele. 2009. aastal hakati ESF e-õppe programmi BeSt raames rahastama uute e-
kursuste ja õpiobjektide väljatöötamist. E-õpe avalikkusele 
2009. a. pakkus ülikool täienduskoolitusena 315 e-kursust, millel osales ca 3500 inimest.  
Täiskasvanud õppija nädala e-õppe päeval, 7. oktoobril 2009. aastal ilmus Tartu Ülikooli esimene 
veebipõhine e-õppe ajakiri e-TÜ (/etu).  

  



6.4. Õppe- ja teadustöö tugitegevus ning teenused ühiskonnale 

2009. aasta veebiarengud 

2009. aasta oli ülikoolile ka suur veebiarengute aasta. Kevadel uuendasime ülikooli 
veebivärava www.ut.ee , et muutuda kasutajasõbralikumaks ja kasulikumaks ülikooli välistele 
sihtgruppidele. Vana veebilehe põhilised puudused olid selle enesekeskne ülesehitus, liigne linkide 
rohkus esilehel ning külm ja mittekutsuv kujundus. Uue välisveebi ülesehitus lähtub suunatud 
otsimise põhimõttest, info on esitatud sihtrühma-, mitte organisatsiooni struktuuri põhiselt.  
Kodulehe kujundas kogenud veebidisainer ja animaator, Tartu Ülikooli vilistlane Carl-Christian Frey. 
Tehniline teostus OÜ Struktuur Varahalduselt.  
2009. suvel käivitasime ka ingliskeelse veebivärava ning väiksemas mahus on info ülikooli kohta 
kättesaadav ka vene, soome, läti, saksa, hiina, portugali ja türgi keeles. 
2009. aasta lõpus alustasime teaduskondade ja kolled¸ite järkjärgulist üleviimist uuele 
veebilahendusele. Esimesena valmis Narva Kolledži uus koduleht. Teaduskondadel ja kolledžitel on 
vabad käed oma veebilehe kujunduse ja sisu detailseks paikapanekuks, toomaks paremini esile oma 
olemust ja eripära. Oluline on, et väravlehtede navigeerimisloogika on piisavalt sarnane, et kasutaja 
erinevate ülikooli veebilehtede vahel mugavalt ja arusaadavalt liikuda saaks.  
Uue ülesehituse on omaks võtnud ka mitmed doktorikoolid ja Pedagogicum. 
2009. aastal alustati ka ülikooli töötajate siseveebi uuendamisega, mis ühendab töötajatele vajaliku 
info ning digitaalsed töövood. 

Botaanikaaed 

Botaanikaaia üldkülastatavus 121 000 inimest ja piletiga külastajate arv (17 721) oli mõnevõrra 
väiksem kui eelmisel aastal. Õppebaasina kasutati botaanikaaeda 646 õppuri poolt (eelmine aasta 
1285). 
Botaanikaaed viis läbi oma kollektsioonide kontrolli ja ühitas kollektsioonide andmebaasid. 2008. 
aasta lõpuks kasvas botaanikaaias 6 663 liiki, alamliiki, vormi, sorti taimi (vt 
lähematl: www.ut.ee/botaed/andmebaas ).  
Täielikult uue kujunduse sai oma 60. aastapäevaks rosaarium, kuhu istutati 200 sorti roose.  
Püsilillede kollektsiooni istutati juurde 165 uut taksonit, alpinaariumi 90, dendroparki 49 jne. 
Mitmesugustel põhjustel hävis 144 taksonit taimi.  
Kasvuhoonetes kasvas 1335 taksonit troopilisi ja subtroopilisi taimi, nende hulgas palmide 
kollektsioon suurenes 70 liigini. 
Botaanikaaia tegevust tutvustati mitmetes trükistes ja konverentside ettekannetes.  
Botaanikaaia töötajad osalesid rahvusvahelistel konverentsidel Helsingis, Vilniuses, Assoori saartel, 
jm.  
Botaanikaaed ja sõprade selts olid abiks Euroopa botaanikaaedade kongressi EuroGard V 
organiseerimisel.  
Botaanikaaed organiseeris Eesti botaanikaaedade suveseminari Pühajärvel.  
Doktorant O. Korotkova alustas loenguid Eesti Maaülikoolis. 
Botaanikaaeda püstitati mälestusmärk esimesele direktorile prof G.A. Germannile. 
Botaanikaaia eelarve tulud olid 6 239 500 EEK ja kulud olid 6 293 400 EEK. 

Eesti Geenivaramu 

TÜ Eesti Geenivaramu jätkas 2009. aastal hoogsa andmekogumise ja teavitustööga, mille tulemusena 
suurenes andmekogu 10 585 uue geenidoonori andmete võrra. Aasta lõpuks oli Geenivaramusse 
kogutud 40 303 koeproovi. 2008 aastaga võrreldes vähenes andmekogumise rahastamine 50% võrra. 
Seetõttu koguti 2009 aastal võrreldes eelnevaga oluliselt vähem andmeid. Eesmärk on 
andmekogumine lõpetada 2010 aasta lõpuks, mil koos on 50 000 geenidoonori andmed ning jõuda 
seeläbi Üle-Euroopalise tähtsusega biopankade hulka. Andmekogu suurus on ka üheks eelduseks, et 
saada Üle-Euroopaliseks ekspertkeskuseks BBMRI-ERIC raames, mis tagab arengu ja loodetavasti ka 
teatud finantseerimise kasutajate ja EL poolt järgmises eelarve perioodis. 



 
Andmekogumine ja selle rahastamine 2008-2009 

2009 aastal esitati Geenivaramule 12 andmete väljastustaotlust 4 erineva uuringu tarbeks. Võrdluses 
2008 aastaga on väljastatavate andmete maht kolmekordistunud - 2008 aastal tehti 5 539 geenidoonori 
andmete päringut ja 2009 aastal 17 147 geenidoonori andmete päringut. 

Samuti oli Geenivaramul edukas aasta osalemises rahvusvahelistes teadusprojektides. TÜ EGV 
projekt OPENGENE võitis FP7 programmis üle 20mln granti, et osta Geenivaramule aparatuuri ja 
arendada teadlaste vahetust, eesmärgiga tõsta nende kompetentsi. Samuti annab OPENGENE grant 
võimaluse tuua tagasi Eestisse kaks teadlast, kes jääksid Eestisse ja oma uurimisgrupid looksid. 
Tegemist on ühe mahukama teadusrahaga, mis seni on õnnestunud Eestisse tuua ning mis tõstab 
oluliselt Tartu Ülikooli, aga ka kogu Eesti teaduspotentsiaali.  
 
Geenivaramu osales 2009. aastal sellistes rahvusvahelistes projektides, nagu: OPENGENE (Opening 
Estonian Genome Project for European Research Area), EUROCOURSE (Europe against Cancer: 
Optimisation of the Use of Registries for Scientific Excellelnce in Research), BBMRI (Biobanking 
and Biomolecular Resources Research Infrastructure), ENGAGE (European Network for Genetic and 
Genomic Epidemiology), IDAMES (Innovative Dietary Assessment Methods in Epidemiological 
Studies and Public Health) ja PHOEBE (Harmonising Population-BasedBiobanks and Cohort Studies 
to Strengthen the Foundation of Biomedical Science in the Post-Genome Era). 
 
Geenivaramu on Genoomika tippkeskuse liige (2008-2013) ja rahvusvahelise biopankade 
konsortsiumi "P3G" asutajaliige. Lisaks hulgale teadusprojektidele, kus Geenivaramu on partneriks 
või koordinaatoriks on Geenivaramul Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt sihtfinantseeritav teema 
(Targeted Financing grant no. SF0180142Cs08 from Estonian Government 2008 - 2013, Geneetiline 
varieeruvus, elustiil ja keskkonnategurid kui peamised tervise mõjurid). 
 
Rahvusvahelises koostöös USA ja Euroopa teaduskeskustega on TÜ EGV teadlastelt 2009 aastal 
ilmunud rida teadustöid ning eriti oluline, et 3 käsikirja võeti avaldamiseks ajakirja Nature ja Nature 
Genetics. Ettevõtluse poolelt on TÜ EGV alates 2009 aastast osaline AS Repro TAKi töös, mis 
tegeleb reproduktiivmeditsiini ja - bioloogia tehnoloogiate arendamisega. Projekti kestab kuni aastani 
2014. 
 
Eesti inimeste toetus Geenivaramule on samuti aasta-aastalt tõusnud. TNT EMOR-i poolt iga-
aastaselt läbiviidud arvamusuuringu põhjal oli 2009 aastal 81% eestlastest Eesti Geenivaramust 
teadlik (koos mitte-eestlastega 64%). Geenivaramu püüdlusi toetab samas tugevalt rohkem kui 
kolmandik rahvast (36%), vastaseid oli samas 2009. aastal vaid 1,6%. 



 
EMORi uuringutulemuste võrdlus 2001-2009  
 
2009. aastal külastasid Geenivaramut kogemuste vahetamise eesmärgil paljud välisdelegatsioonid 
Euroopa erinevate ülikoolidest aga ka kaugemalt, näiteks Tokyo Meijigakuin Universityst. Samuti 
tutvus Geenivaramu tööga Eesti Vabariigi President Toomas-Hendrik Ilves, kes tunnustas siin 
tehtavat tööd. 

Muuseumid 

2009. aasta märksõnad muuseumides olid: Eesti muuseumiaasta, rahvusülikooli 90. aastapäev, 
rahvusvaheline astronoomia aasta, rahvusvaheline Darwini aasta. Tartu Ülikooli muuseume 
külastas 2009. aastal kokku 48 274 inimest. Võrreldes eelmise aastaga külastajate arv suurenes. 

Ajaloomuuseum 

Ülikooli ajaloo muuseum pühendus UNESCO maailma kultuuripärandisse kuuluva Tartu tähetorni 
restaureerimise ja külastuskeskuseks kujundamise projekti täitmisele. Projekti finantseeritakse 
EAS piirkondade konkurentsivõime arendamise programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu fondist. 
Projekti raames alustas muuseum suuremahulist ajalooliste instrumentide ja mööbli restaureerimist, sh 
oli oluline maailmakuulsa Fraunhoferi refraktori restaureerimise alustamine. Toimus tähetorni 
ekspositsiooni sisuline ettevalmistamine. Eesti astronoomiateaduse arengut 20. sajandil 
tutvustas näitus "Struveta ei oleks satelliittelevisiooni". UNESCO osalusprogrammi toetusel 
avaldatud e-raamat tähetorni ajaloost tõi käibesse rohkelt uudset informatsiooni.  
 
Rahvusülikooli aastapäevale pühendas ajaloomuuseum mahuka näituse "Eesti ülikool 1919-
2009", mis asendas aegunud 20. sajandi püsiekspositsiooni. Mitmeaastase töö tulemusel valmis 
interaktiivne kaart, millele on kantud Eestiga seotud teadlaste ja maadeavastajate nime kandvad 
geograafilised paigad (projekti toetas KIK). 



 
Kunstimuuseum 

Kunstimuuseumi olulisim sündmus oli muuseumiaastale pühendatud interaktiivne antiiginäitus 
"Carpe diem". Näitusega kaasnes mitmekülgne ürituste programm, sh Homerose eepose "Ilias" 
nonstopettekanne, antiigiakadeemia loengute sari, mitmed uued muuseumiprogrammid ja muud 
üritused. Püsiekspositsioon täienes interaktiivsete eksponaatidega. Rahvusülikooli 90. 
aastapäeva tähistati näitusega "Ülikool naerab", mis tutvustas esmakordselt ülikooli inimesi 
karikatuurikunstis. Kunstimuuseum alustas kogu graafikafondi ümberpaigutamist uude hoidlasse, 
kus muuseumikogule on tagatud eeskujulikud säilitustingimused. 

Loodusmuuseum 

Loodusmuuseumi eestvedamisel avati veebiportaal eElurikkus, mis koondab ühte kohta Eesti 
eluslooduse andmestiku ning avab ligipääsu Eesti teadusasutuste kollektsioonidele. Arendati edasi 
loodusteaduslike andmebaaside haldamiseks mõeldud veebitöölaua PlutoF funktsionaalsust. 
Veebiportaali avamist toetas Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna projekt "Estonian biodiversity 
database and information network supporting Natura 2000", milles loodusmuuseum on juhtpartner.  
 
Koostöös tippkeskustega ja teiste koostööpartneritega korraldas loodusmuuseum kaks silmapaistvat 
konverentsi - 12. veebruaril Charles Darwini 200. sünniaastapäevale pühendatud konverentsi 
"Elurikkus ja evolutsioon" ning 24.-25. novembril Charles Darwini "Liikide tekkimise" 150. 
aastapäeva tähistav fülogeneetika ja süstemaatika konverentsi "Elurikkuse päritolu ja informaatika". 
 
Aktiivne õpilastele suunatud haridustegevus toimus SA KIK projektide toel. Programmid viidi läbi 
nii muuseumis kui looduses, koostati uued õppekava täiendavad õppeprogrammid, jätkus huvipäevade 
korraldamine. Oluliseks valdkonnaks on kujunenud loodusalaste täiendkoolituste läbiviimine 
õpetajatele. Loodusmuuseum oli õppebaasiks Tamme Gümnaasiumi loodusklassile, Tartu 
Keskkonnahariduskeskuse zooloogiaringile, Tartu Kutsehariduskeskuse loodusturismi eriala 
õpilastele ja üliõpilastele. Lisaks avati loodusmuuseumi juures botaanikaring. 

Pedagogicum 

Pedagogicum alustas tegevust 2009. aasta alguses Tartu Ülikooli akadeemilise struktuuri koosseisu 
kuuluva asutusena, mille eesmärk onrahvusvahelisel tasemel teadustöö edendamine haridusteaduse 
valdkonnas ning sellel põhineva õpetajakoolituse ja arendustegevuse juhtimine ja koordineerimine 
teaduskondades ja kolled¸ites.  
 
2009. aastal käivitus koostöös 5 kõrgkooliga Euroopa Liidu struktuurivahenditest 
rahastatav haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko. Pedagogicum on 
koordineerinud programmi tegevuste kavandamist, ettevalmistamist ja läbiviimist Tartu Ülikoolis 
ning toetanud programmi kaudu Tartu Ülikooli töötajate koostööd Tallinna Ülikooli, Tallinna 
Pedagoogilise Seminari, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna 
Tehnikaülikooliga. Programmi üldeesmärk on tugevdada Eesti haridusteadust ning kindlustada 
haridusteadlaste ja õpetajakoolituse õppejõudude järelkasv, kujundades selle tulemusel paindliku ja 
sidusa õpetajahariduse süsteemi. Eduko programmi raames on toimunud TÜ erinevate teaduskondade 
ja kolled¸ite õpetajakoolituse ja haridusteaduse valdkonna töötajate osalusel tegevused doktoriõppe 
arendamiseks, õpetajakoolituse ühtsete põhimõtete koostamiseks, õpikeskkonna arendamiseks 
vajalike põhimõtete väljatöötamiseks, valdkonna juhtimise ja kommunikatsiooni tõhustamiseks. 
Eduko programmi kaudu on tihenenud sisuline koostöö ka Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning 
loodud uusi sidemeid väliskolleegide kogemusest õppimiseks.  
Pedagogicum on oma esindajate kaudu aktiivselt esindanud õpetajakoolituse ja haridusteaduste 
valdkonda nt Eduko nõukojas ja erinevates töörühmades (doktoriõppe ja haridusteaduste arendamine, 
õppekavaarendus, didaktikakeskkondade arendus, valdkonna populariseerimine), Primuse 
õppematerjalide hindamise töörühmas, Comeniuse hariduskoostöö ja välislähetuste hindamisel, 
suhtluses Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Vanemuise Seltsiga, B. G. Forseliuse Seltsiga.  



Tulemuslikumaks koostööks õpetajakoolituse ja haridusteadusega tegelevate inimestega 
teaduskondades ja kolled¸ites töötati 2009. a väljavaldkondlik juhtimisskeem. Selles eristati 6 
valdkondlikku töörühma, mis rakendavad Pedagogicumi nõukogus otsustatut ja pakuvad sisendit 
Pedagogicumi nõukogule otsuste tegemiseks. Töörühmad moodustati järgmistes valdkondades: 
reaal- ja loodusained, humanitaarained, kunsti- ja tehnoloogiaained, sotsiaalained ja kehaline 
kasvatus, alus- ja algharidus ning üldkasvatusteadused ja psühholoogia. 
Pedagogicumis on alustatud üle-eestilist õpetajate kvalifikatsiooni uuringut. See tugineb ühelt 
poolt Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetele, kuid lisaks sellele on läbi viidud küsitlus 
koolides. Uuringu eesmärgiks on selgitada välja Eesti õpetajate reaalne kvalifitseeritus erinevate 
õppeainete õpetamiseks erinevates kooliastmetes ning sellest lähtuvalt iseloomustada tasemekoolituse, 
ümberõppe ja täienduskoolituse vajadust ning teha ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumile, 
koolidele ja ülikoolidele. Üheks tulemuseks on ettepanekud selleks, et tagada riiklikes andmebaasides 
sisalduva info usaldusväärsus. Uuringu läbiviimisel on toimunud sisukas koostöö Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega. 
Õpetajakoolituse ja haridusteaduse valdkonna järelkasvu tagamiseks ning valdkondliku doktoriõppe 
efektiivsuse suurendamiseks on käivitatud doktoriõppe protsessi ning tulemuste analüüsile 
keskenduv ulatuslik uuring. Uuringu raames toimub koostöö Tallinna Ülikooli ja Hollandi 
teadlastega. Doktoriõppe ühiseks arendamiseks on ette valmistatud ka haridus- ja 
kasvatusteaduste doktorikool. 
Valdkonna teadustöö edendamiseks ülikoolis on Pedagogicum koordineerinud uuringutaotluste 
ettevalmistamist seonduvalt Eduko programmiga. Finantseeringu on saanud kolm uuringut, millest 
kaks (prof Margit Sutropi ja prof Miia Rannikmäe juhitavad) on alustanud tegevust 2009. aastal. Prof 
Sutropi juhitav uuring annab olulise sisendi pedagoogilise praktika arendamiseks, prof Rannikmäe 
juhitav uuring loodusteaduste õpetajate õppekavade arendamiseks. 
Kokkuvõttes on Pedagogicumi esimese tööaasta jooksul loodud head võimalused õpetajakoolituse ja 
haridusteaduse valdkonna arendamiseks tihedas koostöös nii ülikooli sees kui ka partneritega 
väljaspool ülikooli. 

Raamatukogu 

2009. aasta lõpuks oli raamatukogul 45 588 registreeritud lugejat (2008. aastal 51 518), 
neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 18 380 ehk 40,3% (2008. aastal 23 392 ehk 45,4%). Lugejate 
osakaal andmebaasis tegevusalati oli järgmine: üliõpilased (sh avatud ülikool) moodustasid 68% , 
õppejõud, teadurid, doktorandid 6% ja muud 26% lugejate üldarvust.  
Aasta jooksul registreeriti 809 229 laenutust, TÜ raamatukogudes kokku 1 060 741. Laenutuste arv 
suurenes võrreldes eelmise aastaga 9% võrra.Oluliselt (80% võrra) kasvas laenutuste arv 
hoidlast lugemissaali. 



 
Raamatukogu kasutamine 2006. -2009. aastal 
 
Üheks olulisemaks saavutuseks 2009. aastal võib pidada raamatukogu põhjalikku renoveerimist. 
Suvel alustati II korruse kataloogisaali ja sellega piirnevate saalide renoveerimist ning uue kohviku 
ehitust esimesel korrusel (Gaudeamus, avati aasta lõpul ja mahutab pea sada külastajat). Peale remonti 
on teisel korrusel seitse rühmatööruumi, suur vanaraamatu lugemissaal RARA, meediasaal, kuhu on 
paigutatud ajalehed ja ajakirjad, koopiakeskus ning arvutid. Suur saal (endine kataloogisaal) on 
sisustatud elutoa põhimõttel - madalad riiulid ja palju mugavaid istekohti koos väikeste liikuvate 
laudadega.  
 
Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud üle 60 000 teaviku võrra, ulatudes aasta 
lõpuks 3 407 913ni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 741 
244 teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2009. aasta lõpuks oli 4 013 118, millest 
elektronkataloogis ESTER oli kajastatud 51% (2008. aastal 49%). 
 
Kogude täiendamiseks ning elektrooniliste andmebaaside ja ajakirjade kasutuslitsentside ostmiseks 
kulutati 21,81 mln krooni (2008. aastal 21,52 mln kr), sellest elektrooniliste teavikute 
kasutuslitsentsidele 5,99 mln kr (2008. aastal 6,57 mln kr). Pearaamatukogusse ja teaduskondade 
erialaraamatukogudesse muretseti teavikuid kokku 24,5 mln kr eest (2008. a 27,6 mln kr). 
 
Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu. 
2009. aasta keerulises majanduslikus olukorras sai peamiseks eesmärgiks säilitada juurdepääs 
olemasolevatele andmebaasidele ja e-ajakirjade pakettidele ning mitte laiendada andmebaaside 
valikut. Seetõttu lisandus 2009. aastal andmebaaside kollektsiooni ainult üks uus andmebaas 
GeoScienceWorld.  



 
Andmebaaside kasutamine 2006. -2009.aastal  
 
2009. aastal telliti raamatukogule viidete haldur RefWorks katseversioon ja testiti seda doktorantide 
e-kursusel "Sissejuhatus erialainfootsingusse". Raamatukogu leidis võimaluse RefWorksi ostmiseks 
ning see on oluliseks täienduseks infopädevuse tõstmisel. 
 
Uudne algatus on infopädevuse õpetuse laiendamine gümnasistidele. 2009. aastal loodi 
olemasolevate infopädevuse kursuste baasil gümnasistidele uus veebipõhine kursus "Infopädevus ehk 
miks Google'st ei piisa". Selleks kohandati olemasolevaid õppematerjale ja võeti kasutusele uus e-
õppekeskkond (Moodle). Partnerkoolideks selles projektis on Tartu Mart Reiniku Gümnaasium, Tartu 
Miina Härma Gümnaasium ja Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium. 
 
2009. aastal jätkati e-õpiku projektiga. Selle projekti eesmärgiks on pakkuda lugejatele ülikoolis 
kasutatavaid õpikuid e-versioonidena. Esmajärjekorras leidsid tee e-õpikute kollektsiooni need teosed, 
mis olid küll aktiivses kasutuses, kuid mille trükiversiooni ilmumisest on möödas juba kümneid 
aastaid. TÜ kasutajatunnusega lugejatel on neile e-õpikutele piiramatu ligipääs. 2009. aasta lõpuks oli 
sellisel viisil kasutuses 35 õpikut. Aastane kasutusstatistika näitab, et eriti sagedast kasutamist leiavad 
just suurte loenguvoorude jaoks kasutatavad õpikud. Ülikooli e-õpikud on leitavad Ebrary 
platvormilt. 
 
Eksamisessioonide ajal jätkus ööraamatukogu ja lastehoiu projekt koostöös TÜ 
üliõpilasesindusega. 

Teaduskool 

Teaduskooli eesmärk on toetada andekate õpilaste intellektuaalset ja isiksuslikku arengut 
olümpiaadide, ainevõistluste, valikkursuste, täienduskoolituse, huviürituste jms kaudu. Üleriigilise 
kompetentsikeskusena on teaduskooli oluliseks missiooniks andekuspedagoogika ja -psühholoogia 
rakendusuuringute läbiviimine, uusimate teadussaavutuste tutvustamine pedagoogidele ning 
haridusüldsusele ning koostöö HTMga andekate arendamise strateegiliste küsimuste lahendamisel. 
Teaduskool koordineerib ja korraldab ka üleriigilisi olümpiaade ning Eesti võistkondade 
ettevalmistamise rahvusvahelisteks aineolümpiaadideks ja võistlusteks. 
2009. aastal vastu võetud Tartu Ülikooli rakenduskava kohaselt on teaduskool kujunemas üle-
ülikooliliseks kooliõpilastele suunatud tegevuse koordineerijaks.  
Andekate koolinoorte varase kaasamisega ülikooli akadeemilisse ruumi kannab teaduskooli tegevus 



olulist rolli rahvusliku tippharitlaskonna järjepidevuse kindlustamisel. 
Tabel 6.3. Teaduskooli õpilaste arvud ainevaldkondade ja õppetasemete kaupa (seisuga 31.12.2009) ja 
joonis 6.2. Teaduskooli 2009/10.õppeaasta kaugõppekursustel õppijate geograafia 
 
 
Olulisemad sündmused ja faktid 2009. aastal: 

 Teaduskoolis 2008/09. õppeaastal toimunud 33 kursusel lõpetas kokku 961 õpilast, tunnistuse 
eduka lõpetamise kohta sai 878 õpilast, neist 56% suurepärase või väga hea tulemusega. Teaduskooli 
kursused lõpetanud 146st abituriendist 65 (45%) jätkavad õpinguid TÜs; 

 Teaduskooli 2009/10.õppeaastal alanud 36 kursusel (neist 21 e-kursused) alustas õpinguid 1580 
õppijat. Käivitunud kursustest on 5 uued: "Astronoomia", "Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks III", 
"Tunne iseennast", "Geomeetria" ja "Uurimistöö matemaatikas". 

 Märtsist maini toimuisid ülikoolis üle-eestiliste koolinoorte olümpiaadide lõppvoorud (vt Tabel 
6.2. Eesti olümpiaadid 2009). TÜ vastutusala 13 olümpiaadi lõppvoorudes osales kokku 770 õpilast 
182st erinevast koolist, eelvoorudes oli osalejaid ligi 10 000. 

 Regioonides toimunud matemaatika, füüsika, informaatika ja keemia lahtistel võistlustel osales kokku 
824 õpilast; 

 27. märtsil 2009 korraldas teaduskool Eesti koolides rahvusvahelise matemaatikavõistluse 
"Känguru" , kus osales üle 12 000 õpilase 351st koolist üle Eesti; 

 Teaduskoolis ettevalmistuse saanud Eesti võistkonnad osalesid kokku 16 rahvusvahelisel 
ainevõistlusel (vt Tabel 6.1. Olulisemad rahvusvahelised teadusvõistlused 2009 ja Eesti tulemused), 
sh 9 ülemaailmsel olümpiaadil, 1 Euroopa olümpiaadil ja 4 Balti olümpiaadil ja 2 Eesti-Soome 
võistlusel. Eesti võistkondade koosseisudes osales rahvusvahelistel olümpiaadidel 74 õpilast. Kokku 
võideti olümpiaadidel 29 medalit, sh 3 kuld- (neist 1 võistkondlik), 6 hõbe- ja 10 pronksmedalit 
(neist 1 võistkondlik), 2 II järgu ja 2 III järgu diplomit (võrdsustatud vastavalt hõbe- ja 
pronksmedalitega), 4 diplomit ja 3 aukirja; 

 10. juunil toimus teaduskooli korraldamisel üleriigiline kollokvium sarjast "Missugust andekate 
arendamise strateegiat vajab Eesti". Seekordsel kollokviumil keskenduti õpilaste ja olümpiaadidest 
osavõtjate vaimsetele võimetele ja hoiakutele. 

 1. oktoobril toimus Tallinnas teaduskooli korraldatud rahvusvaheline konverents "Talendid 
tuleviku teenistuses". Konverents toimus ESF ja Eesti riigi poolt toetatava meetme "Kaasav ja 
turvaline üldharidus" projekti "Teadusandekate õpilaste arengu tõhustamine Eesti 
üldhariduskoolides"raames, kaaskorraldajaks oli Tallinna LV Haridusamet. 

 2. oktoobril toimus Tallinna Õpetajate Majas konverentsil esinenud välislektorite töötuba 

Huvitegevused 

Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester (dirigent Lauri Sirp) 

2009. a. sügissemestri alguses hakkas Tartu Üliõpilasmaja eestvedamisel taaskord tegutsema Tartu 
Ülikooli Sümfooniaorkester (TÜSO). TÜ juures on sümfooniaorkester tegutsenud 1930ndatel ning 
1950ndatel. 1980ndatel tegutses orkestri kammerkoosseis. TÜ sümfooniaorkestri ajaloo uurimine 
jätkub.  
 
Septembris 2009 kuulutati välja TÜSO loomine ning käivitati konkurss leidmaks orkestrante. 
Kandideerima kutsuti kõiki Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga seotud inimesi - tudengeid, 
õppejõude ja töötajaid. Eesmärgiks oli kokku panna kahese koosseisuga sümfooniaorkester. Avaldusi 
laekus rekordiliselt palju - rohkem kui 80. Sooviavaldanute hulgast pääses orkestrisse mängima 44 
muusikut. Orkestri dirigendiks on Lauri Sirp, kontsertmeistriks Andri Annus ning inspektoriks Kaarel 
Tamra. TÜSO esimene proov toimus 5. oktoobril. Orkestri täiskoosseisu proovid toimusid 
sügissemestril iga esmaspäev Vanemuise teatris kell 19-21. Vajadusel on pillirühmadele tehtud 



lisaproove.  
 
Esimene ülesastumine toimus 1. detsembri TÜ akadeemilisel aktusel, kus orkester esitas René 
Eespere "Kaks Jubilatsiooni" koos Tartu Ülikooli Kammerkooriga ning Heino Elleri "Kodumaise 
viisi".  

Tartu Ülikooli Kammerkoor (peadirigent Triin Koch) 

Tartu Ülikooli Kammerkoorile möödus 2009. aasta edukalt ja esinemisterohkelt.  
 
Jaanuaris pälvis koor Eesti Kooriühingu Aasta koori tiitli ning dirigent Triing Koch Aasta dirigendi 
tiitli. Jaanuaris osaleti ka projektis "Valge Klaveri Fondi kontsert", kus Tartu Noortekooriga esitati 
Heinrich Zöllneri "Lobgesang und Halleluja" ning J. F. de la Trobe teose "Stabat Mater". 
 
Kammerkoor võttis osa nii Tartu Laulupeost kui ka Üldlaulupeost.  
 
Aprillis võitis koor rahvusvahelisel koorifestivalil "Tallinn 2009" kammerkooride kategoorias II koha 
(esikohta välja ei antud).  
Mais astus TÜ Kammerkoor üles Õpetajate Seminari aulas, kus tänavused Heino Elleri nimelise 
muusikakooli lõpetajad Maarja Helstein ja Kristina Kodas annavad kammerkoori juhtides oma 
viimase riigieksami. Kammerkoori laulja ja dirigent Triin Kochi õpilane Maarja Helstein sai 
maksimumhinde. Mais toimus ka dirigent Triin Kochi kolme koori II laulupäev. 
 
Koor võttis osa ka Rahvusülikooli 90. juubeliüritustest (Tudengilauliku esitluskontsert, 
juubelietendus). 
 
1. detsembril astus TÜ Kammerkoor üles emakeelse ülikoolu juubeliaktusel, kus lisaks enda 
kontsertkavale kanti koost TÜ Sümfooniaorkestriga ette Rene Eespere "Kaks jubilatsiooni". 
Kammerkoor on esimene koor, kellega taasasutatud sümfooniaorkester esines. 

Valge klaveri kontserdisari 

Kontserdisari, mis sai alguse 2008. aasta sügisel, päädis 6. märtsil Valge klaveri esitluskontserdiga. 
Kontsertklaveril andis avakontserdi Kalle Randalu, kes klaveri Saksamaal ka välja valida aitas. 
Esitluskontserdil tulid ettekandmisele Schuberti, Mozarti, Liszti ja Sumera teosed. 2009. aasta 14. 
aprillil jätkus "Valge klaveri" kontserdisari, kui Tartu Ülikooli aulas esines kontserdisarja raames 
pianist Kadri-Ann Sumera, kes kandis ette Liszti seaded Schuberti lauludest ja Schumanni 
fantaasiapalade tsükli.  

Tartu Muusikapäevad 30 

Seoses 30 aasta möödumisega esimestest muusikapäevadest, toimusid Tartus 1.05-2.05.2009 Tartu 
Muusikapäevade 30. aastapäevaüritused. Üritused said alguse 1. mail, kui Vanemuise Kontserdimaja 
ees avati Tiiu Kirsipuu skulptuur "Eesti muusikule". Kahel päeval toimus Vanemuise kontserdimajas 
kokku 4 kontserti. Mõlemal päeval esitasid oma loomingut nii praegused Eesti tipptegijad kui ka 
artistid, kes on osa võtnud varasematest Muusikapäevadest. Kokku esines kahel päeval 25 kollektiivi 
(129 muusikut). Kogu esitatud loomingu näol oli tegemist Eesti autoriloominguga. Olulise osa 
moodustasid Muusikapäevade jaoks loodud uued heliteosed ja seaded. Kontserte käis kuulamas kokku 
umbes 2180 inimest. 1. mai öösel toimus Tartu Ülikooli aulas Öökontsert, kus esinesid Robert Fripp, 
Toyah ja The Humans. Lisaks oli Vanemuise kontserdimajas üleval ka näitus varasematest 
Muusikapäevade auhindades ning anti välja muusikapäevade ajalugu tutvustav Juhani Püttsepa poolt 
koostatud raamat koos sinna juurde kuuluva DVD-ga. 

Rahvusülikooli 90. aastapäeva üritused 

Aastapäevapidustuste kulminatsioon oli 26.-29. oktoobril, kuid erinevad akadeemilised, sportlikud, 
kultuurilised ja muusikalised üritused toimusid juubeli egiidi all terve aasta jooksul. Anti välja Tartu 



Ülikooli üliõpilaslaulik, mille esitluskontsert-pidu toimus Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis, 
kus esinesid ka Üliõpilasmaja kultuurikollektiivid. Valmis ja kanti ette etendus ülikooli ajaloost, kus 
tegid kaasa Üliõpilasmaja kultuurikollektiivid: Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Tartu Ülikooli 
Kammerkoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tartu Ülikooli puhkpilliorkester Popsid, Tartu Ülikooli 
Rahvakunstiansambel, EMÜ kammerkoor Camerata Universitatis; TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
lavakunstiosakonna tudengid ning koorid Akadeemiline Emajõgi ja Emajõe Laulikud. 

 



7.1 Töötajate arv ja kvalifikatsioon 

2009. aasta lõpus töötas Tartu Ülikoolis 3517 töötajat, neist 49% moodustasid õppejõud ja 
teadustöötajad. 
 
Õppejõudude ja teadustöötajate ametikohtade võrdluses töötas 2009. aasta lõpus ülikoolis kõige 
rohkem teadureid (488), mis on viimase kümne aasta lõikes kõige kiiremat kasutempot näidanud 
ning absoluutarvult enim kasvanud akadeemiliste töötajate grupp. Sõltumata ametikohast onvähemalt 
teaduskraad igal teisel (53%) ning doktorikraad peaaegu igal kolmandal (31%) Tartu Ülikooli 
töötajal. Täiskoormusega töötavatest akadeemilistest töötajatest omab doktorikraadi 66%. 
Teaduskraad on kõikidest akadeemilistest töötajatest 86%-l. 
 

 
Õppejõudude ja teadustöötajate ametikohtade jaotus ning doktorikraadiga akadeemiliste töötajate 
osakaal ametikohtade lõikes 2009. aastal 
 
Mitteakadeemiliste töötajate arv on viimase kümnendi jooksul olnud kõige madalam aastatel 2002 -
2004 (alla 1600 töötaja). 2009. aasta lõpus töötas 60% ülikooli 1788-st mitteakadeemilisest töötajast 
ülikooli akadeemilistes üksustes, alla 25% ülikooli haldus- ja tugistruktuuris ning veidi üle 15% 
muudes ülikooli asutustes. 



 
Mitteakadeemiliste töötajate arvu dünaamika aastatel 1999-2009 
Töötajate arv ja täidetud ametikohtad.xls 
ppejõudude arv ja täidetud ametikohad.xls 
Teadustöötajate arv ja täidetud ametikohad.xls 
Muutused koosseisudes.xls 
Töötajate teaduskraadid.xls 
ppejõudude ja teadustöötajate teaduskraadid üksuste lõikes.xls 

 

7.2. Töötajate sooline ja vanuseline jaotus 

Tartu Ülikooli töötajate keskmine vanus on 44 aastat. Akadeemiliste töötajate keskmine vanus (45) 
on mõnevõrra madalam avalik-õiguslike ülikoolide keskmisest (48). Keskmiselt kõige nooremad on 
TÜs socialia valdkonna töötajad (43). Kui ülikooli töötajatest oli 2009. aasta lõpus naisi 59%, siis 
kõigist akadeemilistest töötajatest moodustasid naised 49%, mis on sarnane kõigi avalik-õiguslike 
ülikoolide keskmise näitajaga (48%). Akadeemiliste töötajate vanusegruppide võrdluses on meeste 
suhtarv kõige suurem üle 60 a vanuste töötajate grupis (64%). Naiste osakaal on suurim (61%) kõige 
nooremas vanuserühmas (alla 30). Tartu Ülikoolis töötav teadur oli keskmiselt 38 ning professor 53 
aasta vanune. Aasta lõpus töötas ülikoolis viimase kümnendi ning tõenäoliselt kõigi aegade suurim 
arv naisprofessoreid: 38 (21% professorite koguarvust). 



 
Akadeemiliste töötajate sooline ja vanuseline jaotus 2009 
Töötajate vanuseline ja sooline koosseis.xls 
ppejõudude ja teadustöötajate sooline ja vanuseline koosseis üksuste lõikes.xls 

 

7.3. Akadeemiliste töötajate keskmine töötasu 

Võrdlus Eesti avalik-õiguslike ülikoolidega näitab, et kõrgemalt tasustatud ametikohtade puhul 
(professorid, vanemteadurid, dotsendid, lektorid) on Tartu Ülikool Eestis palgaturu liider. Tartu 
Ülikooli akadeemilise töötaja keskmine palk on kasvanud proportsionaalselt Eesti keskmise 
brutopalgaga. Ülikooli eesmärk on viia professorite keskmine brutopalk neljakordse Eesti keskmise 
brutopalga tasemele. 

 
TÜ akadeemiliste töötajate keskmise palga võrdlus Eesti keskmise brutopalgaga aastatel 2002-2009. 
2009. aasta Eesti keskmiseks brutopalgaks on võetud IV kvartali keskmine brutopalk. 

 

7.4 Välisõppejõudude ja -teadlaste osakaal 

Ajavahemikus 2003-2009 on Tartu Ülikooli välisõppejõudude ja -teadlaste arv kasvanud 36-lt 78-ni. 
Välisriigi kodakondsusega teadlased ja õppejõud moodustavad ülikooli akadeemilise personali 
koguarvust 4,5%. 



 
Välisõppejõudude ja -teadlaste valdkondlik jaotus 2009. aastal. 

Akadeemiliste ametikohtade lõikes on kõige suurem välisteadurite osakaal (43%). 
 

 

  



8. Haldustegevus 

2009. a lõpu seisuga oli Tartu Ülikooli omandis 86 kinnistut, nende seas 5 hoonestusõigust ning 8 
korteriomandit. 22 kinnistut asuvad väljaspool Tartut - Tallinnas, Pärnus, Viljandis ning Tartu, Valga 
ja Saare maakondades. Tartu Ülikooli omandis on 111 hoonet üldpinnaga 269 948,24 m2. Lisaks on 
ülikooli kasutuses veel muudel alusel 34 814,93 m2 pinda. Erinevaid hooneid, mida ülikool kasutab 
on kokku 151 (so 304 763,17 m2). Tartu Ülikooli omandis ja haldamisel oli 2009.a lõpus 41 
eluruumi. 

2009.a lõpus kehtis kokku 99 rendilepingut: ülikool rendib välja üldpinnaga kokku 94 461 m². 
Suurima osakaalu rendipinnast moodustavad Tartu Üliõpilasküla (53 198 m2) ja TÜ Akadeemiline 
Spordiklubi (23 117 m2) lepingud. Kokku on sõlmitud 80 üürilepingut. 

Samal ajal üürib ülikool pinda oma tegevuse tarbeks 19 üürilepingu alusel, üldpinnaga kokku 13 590 
m², sh TÜ Kliinikumiga sõlmitud leping (3 799 m2) ja Nooruse 1 Tartu Tehnoloogiapargiga sõlmitud 
lepingud (5 284 m2). 

Ülikooli Tartu piirkonna hoonetel on 55 Eesti Energia AS-ga liitumispunkti summaarse 
võrguühendusega 16 800 amprit. 2009. aastal tarbiti kokku 12 850 MWh elektrienergiat 
maksumusega 12,83 milj. krooni. Tartu Ülikooli hoonete kütteks kulus 21 956 MWh soojusenergiat 
15,31 miljoni krooni väärtuses. 

Ehitustalitus teostas 2009. aastal ülikooli hoonetes hooldusremondi vahenditest remonditöid 5 146 
518 krooni eest. 2009 aastal suunati käitlemisele 16,6 tonni konfidentsiaalseid infokandjaid 
(paberkandjad, kõvakettad, flopid, video- ja helikassetid), bioloogilisi jäätmeid 6,6 tonni, 
katseloomadega seotud jäätmeid 0,98 tonni, muid ohtlikke jäätmed 32,81 tonni (kemikaalid, 
päevavalguslambid jne.), elektroonikajäätmeid 20,52 tonni. Sealhulgas vana keemiahoonega 
seonduvalt anti jäätmekäitlejale üle 19,8 tonni ohtlike jäätmeid, elektroonikat 7,7 tonni, 
konfidentsiaalse infokandjaid 1,9 tonni ning radioaktiivseid jäätmeid 78,9 kg. 

Haldusosakonna struktuuris toimus alates 01.05.2009 muudatus ning struktuuri liideti juurde talitus 
endisest ülikooli haldusdirektori büroost, osakonna talitused on järgnevad: 

 Arvestustalitus 

 Hooldustalitus 

 Ehitustalitus 

 Tehnovõrkude ja elektripaigaldiste talitus 

 Ohutustalitus 

Haldusosakonna töötajate arv vähenes 2009.a lõpuks 12 töötaja võrra (kokku 190 töötajat). Ülikooli 
riigihangetega tegeleb 3 töötajat ning 2009. a viidi läbi 78 hanget kogusummas 134 734 499 krooni. 

Hangete ja planeeringute osakonna oluliseks tegevussuunaks oli ka Chemicumi väljaehitamine ja uute 
ehitusprojektide ettevalmistamine. Valiti välja ehitaja Narva Kolledži ehitamiseks (Nordecon 
International AS) ning tehti ettevalmistused Lossi 36 hoone, Jakobi 2 hoone, SIME uusehitise ja uue 
füüsikahoone rajamiseks. 

  



9. Finantstegevus 

Tartu Ülikooli eelarvesse laekus 2009. aastal 1,94 miljardit krooni, mis on 6,1% enam kui 2008. 
aastal. 2009. aasta eelarve tulud olid ülikooli jaoks suurimad läbi kogu ülikooli pika ajaloo. See 
tõdemus on siiski mitmetahuline. 2008. aastal alanud ülemaailmne finantskriis kasvas 2009. aastal üle 
ülemaailmseks majanduskriisiks. Kriis tabas väga valusalt ka Eestit - majanduslanguseks kujunes 
2009. aastal ligi 15%, mis on üks halvimatest tulemustest kogu maailma riikide hulgas. Eesti riik 
reageeris majanduslangusele jõuliste sammudega - avaliku sektori kulutuste kärpimiseks võttis 
riigikogu vastu kaks negatiivset riigieelarvet. Negatiivsed riigieelarved tähendasid ka ülikoolile 
tulude vähenemist erinevatest riigiga sõlmitud lepingutest vahemikus 4%-10%. Ülikooli tulude 
kasvu tagasid Euroopa Liidu tõukefondide toetused ehitusinvesteeringuteks - ülikooli laekus 291,3 
miljonit krooni, millest 286,6 miljonit krooni oli toetus Chemicumile. 

Tartu Ülikool tegi 2009. aastal väljamakseid summas 1,85 miljardit krooni. Ülikooli rahavood 
2009. aastal kujunesid positiivseks summas 85 miljonit krooni. Tartu Ülikool läheb 2010. aastale 
vastu kindlustundega - nii 2009. aastal kui ka varasematel aastatel kogutud reservid kogusummas 
228,8 miljonit krooni annavad kindlustunde majanduskriis üle elada. 

Suurim investeering tehti 2009. aastal uude keemiahoonesse. Maja ehitusega alustati 2007. aasta 
suvel ja see valmis 2009. aasta lõpuks. Keemiahoone kogumaksumuseks kujunes 590 miljonit krooni 
- 2009. aastal tehti väljamakseid summas 218,2 miljonit krooni. 

Ülikooli nõukogu otsustas 2008. aastal osta Tartu Ülikooli Kliinikumilt Lossi 36 kinnistu. Ülikool 
rajab sellesse sotsiaal- ja haridusteaduskonna peamaja. Ostusumma 47,8 miljonit krooni tasumine jäi 
kahte aastasse - 2008. aastal 27,8 miljonit krooni ja 2009. aasta jaanuaris 20 miljonit krooni. Hoone 
projekteeriti ümber sotsiaalteaduskonna vajaduste järgi - projekteerimise maksumus 1,7 miljonit 
krooni. 

2009. aastal sõlmiti Narva kolledži uue hoone ehitusleping. Hoone läheb ekspluatatsiooni 2011. aasta 
sügisel ja selle kogumaksumuseks kujuneb ligi 100 miljonit krooni. 

 

Suuremad investeeringud 2009. aastal 

Chemicum, Ravila 14a                                                                                   218,2 

Sotsiaalteaduskonna õppehoone, Lossi 36                                         21,7 

Narva kolledž                                                                                   6,2 

Viljandi kultuuriakadeemia                                                                   3,3

Tähetorn                                                                                                           1,7 

Filosoofiateaduskonna õppehoone, Jakobi 2                                     1,6 

Pärnu kolledž                                                                                                  1,3 

Pedagogicum, Tähe 4                                                                                 1,2 

 

   



Tartu Ülikooli eelarve tulud ja kulud (miljoni krooni) 

TULUD 2007 2008 2009 

Tulud õppetegevusest    

Riiklik koolitustellimus 388,9 508,1 518,4 

Õppeteenustasud 67,0 68,6 75,4 

Avatud ülikooli õppeteenustasud 60,7 66,7 68,7 

Täienduskoolitus 23,2 27,6 22,1 

Residentide koolitus 100,0 121,2 112,9 

Tõukefondid 44,3 51,5 21,5 

Muu õppetegevus 31,6 37,0 32,6 

Kokku tulud õppetegevusest 715,7 880,7 851,5 

Tulud teadustegevusest    

Teadusteemade sihtfinantseerimine 141,3 188,6 181,1 

ETFi grandid 58,4 77,9 79,4 

Teadus- ja arenduslepingud 79,2 89,0 80,0 

Välislepingud ja -grandid 55,8 83,8 85,4 

Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 41,3 55,2 51,7 

Baasfinantseerimine 45,5 59,7 58,2 

Muu teadustegevus 161,2 100,5 68,0 

Kokku tulud teadustegevusest 582,7 654,8 603,8 

Muud laekumised    

Õppetoetused 63,9 79,4 36,2 

Investeerimislaen 100,0 90,0 0,0 

Tõukefondide toetus ehitustele 40,0 1,0 291,3 

Muud laekumised 203,1 120,9 155,9 



Muud laekumised kokku 407,0 2913,0 483,4 

EELARVE TULUD KOKKU 1 705,4 1 826,8 1 938,7 

KULUD 2007 2008 2009 

Tegevusvaldkonnad    

Humaniora 130,4 156,0 164,6 

Medicina 251,5 319,0 334,2 

Realia et naturalia 379,8 461,8 522,5 

Socialia 198,4 222,5 212,5 

Tegevusvaldkonnad kokku 960,1 1 159,2 1 233,8 

Asutused 140,4 123,0 96,0 

Haldus- ja tugistruktuur 126,7 134,0 147,3 

Liikmemaksud 23,0 17,0 17,6 

Investeeringud ehitustesse 207,1 367,6 256,0 

Laenude tagasimaksed 26,8 30,5 25,7 

Õppetoetused 69,4 76,8 40,6 

Muud kulud 33,7 41,5 36,7 

EELARVE KULUD KOKKU 1 587,20 1 949,60 1 853,70 

 


