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NÄDAL 46
ARENGUKAVA OOTAB
ETTEPANEKUID
Eelmisel kolmapäeval toimus TLÜ arengukava seminar.
Tutvu uute ideede, suundade ja eesmärkidega ning esita
arengukavaga seotud ettepanekuid
kuni 22. novembrini kvaliteedijuht Brita Laurfeldile.

Arengukava seminari esitlus

"MINA HOOLIN"

30. oktoobrist kuni 13. novembrini on Tallinna
Ülikoolis käimas kampaania „Mina hoolin“, mis innustab
nägema kestliku arengu eesmärke meie igapäevaelu
lahutamatu osana.

Vaata lähemalt
Loe veel

TLÜ MAAILMA
ÜLIKOOLIDE SEAS
TAAS KÕRGEL
KOHAL
Äsja avaldatud Times Higher Education´i
pingereas selgus, et Tallinna Ülikool
on kohal 301–400 sotsiaalteaduste ja
401+ haridusteaduste valdkonnas.

Vaata lähemalt

LAURI LEPPIK PENSIONIREFORMIST
TLÜ demograafia keskuse vanemteadur, praeguse pensionisamba reformi üks loojaid
Lauri Leppik selgitas Äripäevas ilmunud arvamuses „Paindlik poolkohustuslik

pensionisammas kui homöopaatiline ravi“, mida tähendaks võimalus teisest sambast
kogutud raha enne pensioniiga välja võtta.
Sisuliselt teeb tema sõnul valitsus kõigile
liitunutele pakkumise: „Meie anname teie
kogutud pensionisäästud teile kätte juba
homme, kui teie annate meile, esiteks, kohe
sellest summast viiendiku tulumaksuna,
teiseks, viiendiku teie sotsiaalmaksu
pensioniosast kõigil järgnevatel tööaastatel
ja kolmandaks, kinnitate, et olete teadlik, et
teie tulevase riigipensioni kindlustusosa
jääb viiendiku võrra väiksemaks kõigi
nende aastate kohta, mil te teise sambasse
raha kogusite.“

Loe arvamuslugu siit
"Nädala arvamus" on formaat, milles toome välja meie teadlaste, õppejõudude ning
ekspertide olulisi arvamusavaldusi ning kommentaare mõnel ühiskondlikul olulisel
teemal. Meie eesmärk on mõjutada tõenduspõhiselt otsuseid ja hoiakuid, suunata ja
algatada arutelu ning toetada lahenduste leidmist.
Ootame kõikidelt töötajatelt ettepanekuid, milline võiks olla järgmise nädala seisukoht,
mida ülikooli sees ja meedias esile tõsta.
ˇˇˇ RUBRIIGIINFO ALLPOOL. VAJADUSEL LOE NÄDALAINFO VEEBIVERSIOONI ˇˇˇ

KUIDAS MAITSEB MINEVIK?
Pole kahtlust, et ajaloolisus
ja selle hõng müüb toiduainetööstuses
ja söögikohtades. Ka pruulikojad
praalivad tihti oma sajandite pikkuste
traditsioonidega, mis justkui viitab
sellele, et nende õlled on „ajaloolised“.
Kuidas aga maitses õlu varasematel
sajanditel? Kas mineviku maitset on
võimalik täna veel tunda? Seda selgitab
Tallinna Ülikooli minutiloengus
humanitaarteaduste instituudi
baltisaksa uuringute ja
keskkonnaajaloo professor
Ulrike Plath.

Vaata videot

DORA PLUSS
DOKTORANTIDE
ÕPIRÄNDE TOETUS

TOETUS TUDENGITE
TEADUSPROJEKTIDELE
19. novembrini on tudengitel võimalik

15. novembrini saab esitada taotlusi

taotleda ülikooli uuringufondist toetust

Dora Pluss programmi alategevuse 1.2

oma teadustegevuse läbiviimiseks.

"Doktorantide õpiränne" stipendiumile.

KUIDAS LÄHEB AKADEEMILISEL
TÖÖTAJAL?
Eesti Teadusagentuur kutsub kõiki huvilisi kuu lõpus Tartusse, kus toimub Eesti
akadeemiliste töötajate käekäiku ja tulevikuootusi analüüsinud uuringu tulemuste
tutvustusseminar „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“. Uuringu valimisse
kuulus Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide akadeemiline personal. Sündmus toimub
reedel, 29. novembril algusega kell 10.30 Lydia hotellis.

Lisainfo ja registreerimine

STIPENDIUMID EESTI
TEADLASTELE JA
ÕPPEJÕUDUDELE

NHC2020 KONVERENTSI
EELTEADE
NHC2020 Tallinnas toimuva konverentsi

The Fulbright Scholar Program pakub

peateemaks on “Hüdroloogia ja veega

stipendiumi Eesti teadlastele/

seotud ökosüsteemid”. Konverents on

õppejõududele uurimistöö läbiviimiseks või

suurepärane võimalus hüdroloogiliste

loengute lugemiseks Ameerika

uuringute teadustulemuste ja praktiliste

Ühendriikide ülikoolides/teaduskeskustes

rakenduste tutvustamiseks.

2020. - 2021. õppeaastal.
Avalduste esitamise tähtaeg on

Loe lähemalt

20. november.

BALTIMERE KIRJAOSKUSE
KONVERENTS
Eesti Lugemisühing kutsub neljandat korda toimuvale Baltimere Kirjaoskuse
konverentsile, mis toimub 16. - 21. jaanuaril 2020 Tallinnas.
Konverentsi eesmärk on vahetada kogemusi ja leida üheskoos uusi võimalusi, kuidas
õpetada mitmekultuurilises -ja keelelises keskkonnas.
Konverentsi üks peaesineja on UNESCO Inclusive Literacy for All juht
professor Heikki Lyytinen.

Täpsem info

Loe ka konverentsi blogi

KÜLALISLEKTOR BRENDA
MORTON

GROUNDECO
SEMINAR

28. novembril kell 14 - 17 annab

28. novembril algusega kell 11 toimub

külalislektor Brenda Morton

Karula rahvuspargi külastuskeskuses

avaliku loengu "Inclusive Classroom

GroundEco seminar, kus

Practices: Evidence-Based Strategies to

räägitakse põhjaveest sõltuvate

Support All Children" / „Tõenduspõhised

maismaaökosüsteemide tuvastamisest ja

strateegiad kõikide laste toetamisel".

seisundi hindamisest. Seminar on tasuta,

Loeng toimub inglise keeles.

registreerimise tähtaeg on 20. november.

Vaata lähemalt

Registreeru seminarile

PROFESSOR JIM MARSHALLI LOENG
Professor Jim Marshall Liverpooli ülikoolist on tunnustatud sedimentoloog ja geokeemik.
Oma Eesti visiidi käigus peab ta reedel, 12. novembril kell 10 Ökoloogia keskuses (M523) loengu "Palaeo-Environments and Human Ancestors: Olduvai Gorge, Tanzania" ja
hiljem seminari, kus ta vastab antud teemal küsimustele ja diskuteerib.
Järgmisel päeval on huvilistel võimalik osa võtta ka välitöödest.

Info ja registreerimine

KÜLALISPROFESSOR
KIRSI TIRRI SEMINAR

HTI TEADUSSEMINAR
AARO TOOMELAGA

18. novembril kell 16 - 17.30

14. novembril kell 15 - 16 toimub ruumis

toimub ruumis M-649 Helsingi Ülikooli

M-421 HTI teadusseminar, kus annab

professori ja TLÜ külalisprofessori Kirsi

projektist „Kõnefunktsiooni seisundi ja

Tirri seminar "What kind of grant proposal

arengu uudsete aspektide uurimine"

is successful?“ .

senistest tegevustest ja

Külalisprofessor annab ettekandes ülevaate

tulemustest ülevaate Aaro Toomela.

hea toetustaotluse kriteeriumitest ning

Kõik huvilised on oodatud kuulama!

tutvustab häid näiteid. Registreeruda saab
kuni 13. novembrini.

Registreeru seminarile

UUED VÕTTED
KÕRGHARIDUSES

Registreeru seminarile

HERA projekt plaanib luua tudengitele
mängukeskkondi, kus oleks
võimalik harjutada end erinevates rollides,
et lahendada päriselulisi ja

interdistsiplinaarseid probleeme. Idee
teostamiseks toimus kohtumine Kreekas,
kus lepiti kokku, et stsenaariumite
loomisesse kaasatakse ka tudengeid.
Huvilised võivad võtta ühendust
digitehnoloogiate instituudi lektor ja
nooremteadur Triinu Jesmini või ökoloogia
keskuse juhataja ja vanemteadur Jaanus
Terasmaaga, kes löövad samuti projektis
kaasa.

ÄRA UNUSTA!

HANKED
Perearstide digitaalse kirjaoskuse suurendamise

Hankeinfo

koolitus. Tellija Majandus- ja
Hangete värsket infot vaata
palun arendus- ja
koolitusteenuste hangete
lehelt.

Kommunikatsiooniministeerium.
Tähtaeg 18.11.2019 kell 13.
Koolide digitaristu kaasajastamine:
üldhariduskoolide internetiühenduse võimaluste ja
vajaduste uuring. Tellija Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutus. Tähtaeg 15.11.2019 kell 12.
Metsanduse arengukava 2030 keskkonnamõju
strateegiline hindamine ja muude oluliste mõjude
hindamine. Tellija Riigi Tugiteenuste Keskus.
Tähtaeg 25.11.2019 kell 10.
Liiklusõnnetuste prognoosimudeli loomise
eelanalüüs, sh prototüübi loomine ja loodava mudeli
prognoosimisvõime hindamine. Tellija
Maanteeamet. Tähtaeg 5.12.2019 kell 10.

SINU "ELU"
IDEE KEVADSEMESTRIKS!
Sul on põnev idee, mida pole jõudnud veel teostada?
Kevadsemestri ELU projekti ideid saab esitada kuni 15. detsembrini ELU veebilehel.
Kõikide ideede vahel loositakse välja
5 x 100€ suurune professionaalse arengu stipendium.
Idee esitamise infotund toimub 20. novembril kell 14.00 - 15.00 ELU alal
(Mare maja III korrus).

Vaata lähemalt

KUI PALJU TEADUST
MAHUB TOIDULAUALE?

Registreeru siin

LOOMEHÄKK VOL 8
7. detsembril toimub Loomehäkk vol 8:

14. novembril osaleme ADAPTERi

Cyber Tech and Digital Wellbeing.

võrgustiku Koostööfestivalil "Kõik söögiks".

Loe veel
Vaata lähemalt

RAKVERE KOLLEDŽ SAI PINGI
20 aastat tegutsenud Tallinna Ülikooli
Rakvere Kolledži tegevus sai sel sügisel
ametliku lõpu. Olnut jääb meenutama
soliidne pink kunagise kolledžihoone
lähedal.

STIPENDIUMID
TULEVASTELE
TREENERITELE

AITA KUJUNDADA
TALLINNA NÄGU
Tallinn loob koos linlastega enesele

Eesti Olümpiakomitee ning

arengukava 2021+. Laiema avalikkuse

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse

kaasamisega soovitakse tõsta teadlikkust

poolt treenerite järelkasvu edendamiseks

sellest, millises suunas meie linn

rajatud uue stipendiumi väärtusega 3600

liigub. Ühtlasi on oodatud kõik kaasa

eurot pälvisid 17 bakalaureusekraadi

rääkima eesmärkide seadmisel ja

omandavat tulevast treenerit, osa neist ka

lahtimõtestamisel. Ankeet on vastamiseks

Tallinna Ülikoolist.

avatud 17. novembrini 2019.

Loe veel

Vaata lähemalt

ESINDA ÜLIKOOLI
AASTAPÄEVATURNIIRIL

10. jaanuaril 2020 on toimumas iga-aastane Eesti Akadeemilise Spordiliidu
aastapäevaturniir. Sellega seoses otsime meie ülikooli aktiivseid ja sportlikke töötajaid, kes
oleksid valmis andma panuse korv- või võrkpalli väljakul, sõudeergomeetril, males või
lauatennises. Oodatud on kõik - harrastajatest professionaalideni.
Anna ennast julgelt üles ja tule veeda üks sportlik päev Tallinna Ülikooli aktiivsete ja
rõõmsate töötajatega! Rohekm infot: Vahur Kiisk või Reilika Muuli.

UUE NÄITUSE AVAMINE

TLÜ FOTOKLUBI NÄITUS

Fenno-ugria avab 14. novembril

Mare maja 1. korrusel on avatud TLÜ

kell 16 Tallinna galeriis, Mare maja

Üliõpilaskonna Fotoklubi näitus

2. korrusel teabenäituse "Kellele

"Street Photography"

iseseisvus, kellele autonoomia. 100

(„Tänavafotograafia").

aastat soome-ugri rahvaste

Tule vaata ja saa osa!

iseolemist". Sündmusel esitletakse uut,
põliskeelte aastale pühendatud

Vaata lähemalt

Hõimukalendrit 2020.

VABAD AMETIKOHAD ÜLIKOOLIS
Teaduskorralduse spetsialist - kandideerimise tähtaeg 17. november 2019.

Akadeemilised ametikohad

Mitteakadeemilised
ametikohad

TERE TULEMAST
TALLINNA ÜLIKOOLI!
Kaie Viigipuu-Kreintaal, administratiivjuht, Balti filmi, meedia, kunstide ja
kommunikatsiooni instituut.
Michael Andrew Keerdo-Dawson, nooremteadur, Balti filmi, meedia, kunstide
ja kommunikatsiooni instituut.
Anmar Salman, nooremteadur, digitehnoloogiate instituut.
Katrin Rääk, nooremteadur, haridusteaduste instituut.
Lola Annabel Kass, nooremteadur, humanitaarteaduste instituut.
Timothy Raymond Anderson, nooremteadur, humanitaarteaduste instituut.
Aleksandra Ianchenko, nooremteadur, humanitaarteaduste instituut.
Louise Sophie Sträuli, nooremteadur, humanitaarteaduste instituut.
Joosep Olop, projektiassistent, loodus- ja terviseteaduste instituut, loodus- ja
terviseteaduste instituut.
Petr Erlygin, nooremteadur, ühiskonnateaduste instituut.
Helen Lausma-Saar, nooremteadur, ühiskonnateaduste instituut.
Merlin Tiit, nooremteadur, ühiskonnateaduste instituut.
Uku Rudissaar, nooremteadur, ühiskonnateaduste instituut.
Helen Saarnik, nooremteadur, ühiskonnateaduste instituut.

OSALE EVAKUATSIOONIKOOLITUSEL
Kuidas ohuolukorras ülikooli hoonetest kiirelt ja ohutult evakueeruda? Kuidas käituda ise
ning juhtida teisi, kui tulekahju korral on auditooriumis enam kui 100 inimest? Saa neile
küsimustele vastused ning tutvu evakuatsioonikoolitustega meie koolituskalendris.

Tutvu kalendriga

UUELE TÖÖTAJALE
12.11 Google lisavõimalused: Calendar, Drive ja elektronposti haldamine
04.12 Uue töötaja hommikukohv

KULTUURIDEVAHELINE SUHTLUS
10.12 Kultuuridevaheline suhtlus Tallinna Ülikoolis: Jaapan - kohtumine fotograafi ja TLÜ
doktorandi Hirohisa Koikega

TÖÖALASED OSKUSED
14.11 Kuidas ette valmistada ja läbi viia tulemuslikke koosolekuid?
27.11 WebDesktop - lepingute vormistamisest

ARVUTIKOOLITUSED
11.11 Tõhus Wordi dokumendi loomine ja toimetamine
20.11 Andmetabelid Excelis

EVAKUATSIOONIKOOLITUSED
12.11 Evakuatsioonikoolitus
21.11 Evakuatsioonikoolitus

INGLISE KEELE PAIGUTUSTESTID
Inglise keele paigutustestile on oodatud töötajad, kes soovivad teada saada oma keeletaset
ja/või alustada inglise keele õpingutega.
21.11 Inglise keele paigutustest
04.12 Inglise keele paigutustest

OODATUD ON ERASMUS+ TAOTLUSED
Uue projekti raames saame toetada ligi 170 töötaja õpetamis- või koolituslähetust.
Prioriteetsed on endiselt õpetamislähetused ning õppekavade arendusega seotud
taotlused, kuid oodatud on ka koolituslähetused. Akadeemilistel töötajatel on võimalik
õpetamist ja koolitustegevust ka kombineerida.
NB! Palun kasutage taotlemisel uusi tööplaanide vorme, mis on
leitavad SISEVEEBIS.
Soovi korral broneerige individuaalne konsultatsioon programmi koordinaatoriga:
marika.matvejeva@tlu.ee, 619 9513.

Rohkem programmi ja taotlemise kohta

E-ÕPPE TÖÖTOAD
13.11 Testide loomine Moodle's (LTI)
14.11 Hindamine Moodle's ja hindamistabeli võimalused (TÜHI)
19.11 Hindamine Moodle's ja hindamistabeli võimalused (ÜTI)
21.11 Games in learning process - real-time poll and quiz

25.11 Interaktiivsed ülesanded ja harjutused õppetöö vaheldusrikkamaks
muutmiseks Moodle’s (LTI)
27.11 Mängulisus õppetöös - mängud, viktoriinid ja küsitlused reaalajas (TÜHI)

Koolituste kalender
Loe ka uudiskirja "Enesetäiendamise võimalused töötajatele" >>>

─ Kell 10 Prof Jim Marshalli loeng ja seminar: "Palaeo-Environments and
Human Ancestors: Olduvai Gorge, Tanzania"

12.11

─ Kell 17 Tervise ja liikumise ülikooli loeng: „Erinevad jooga asendid
hommikuks ja õhtuks“
─ Kell 18 „Treeni teadlikult" loeng: „Terve keha ja vaimse tasakaalu
saavutamine jooga abil”
─ Kell 11 Humanitaarteaduste instituudi doktorant Darja Dorvingu

13.11

doktoritöö kaitsmine

─ Kell 12 Ühiskonnateaduste instituudi doktorant Madli Vainu doktoritöö

14.11

kaitsmine
- Kell 15 HTI teadusseminar Aaro Toomelaga

19.11

─ Kell 14.15 Trudnosti Perevoda

Sündmuste kalender

TASUTA KINOSEANSID NOVEMBRIS

Naiste Douglas Balti Korvpalliliiga võitis TLÜ naiskond laupäevases
kodumängus SBK Liepaja/LSSS-i 104:68.
Eesti-Läti Paf Korvpalliliigas kaotas Tallinna Kalev/TLÜ BK Ogre´le tulemusega
72:82. Juba sel kolmapäeval mängib meie meeskond BC Kalev/Cramo vastu,

kohtumine algab kell 19 Kalevi Spordihallis.

Rektor Tiit Land võtab 12. novembril vastu USA saatkonna ajutise asjuri Brian
Roraffi, 14. novembril aga Austria liidumaade gümnaasiumidirektorite
delegatsiooni. 15. novembril esineb rektor Saare maakonna arengukonverentsil.
Õppeprorektor Priit Reiska kohtub 13. novembril Kabuli Ülikooli õppeprorektori
ja IT-aseministriga, 14. ja 15. novembril peab aga Narvas nõu teiste ülikoolide
õppeprorektoritega.
Teadusprorektor Katrin Niglas osaleb 11. - 13. novembrini kestva haridus- ja
kasvatusteaduste doktorikooli Sügiskoolis Vihulas, 15. novembril aga võõrustab
teaduspäeval Pirita majandusgümnaasiumi õpilasi.
Arendusprorektor Andres Jõesaar on 15. novembril Tartus Adapteri
koostööfestivalil "Kõik söögiks".

KOOSTAJA

TALLINNA ÜLIKOOL

Sisekommunikatsiooni
spetsialist Rein Olesk

Narva mnt 25
Tallinn
640 9101
tlu@tlu.ee

rein.olesk@tlu.ee
640 9215

JÄLGI MEID
SOTSIAALMEEDIAS:

Järgmine nädalainfo ilmub

Ootame eelinfot (teated, stipendiumid, konverentsid,

18. novembril

avalikud loengud, ülikooli külalised, seminarid jmt)
hiljemalt reedeks, 15. novembriks e-posti
aadressile nadalainfo@tlu.ee

