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TTÜ INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND TÄNA JA HOMME 
Kasutan mulle pakutud võimalust, et kirjeldada A&A lugejatele lühidalt Tallinna 

Tehnikaülikooli (TTÜ) Infotehnoloogia teaduskonna töid ja tegemisi. Infotehnoloogia 

teaduskond (ITT) on TTÜ suurim teaduskond ning ühtlasi ka suurim info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna teaduse ja õpetamise alal tegutsev 

struktuuriüksus Eestis, kus õpib hetkel üle 2200 üliõpilase ning kus töötab umbes 150 

õppejõudu, teadurit ja inseneri. Meie teaduskonna dekaan professor Rein Jürgenson 

on naljaga pooleks toonud välja võrdluse, et kui ITT otsustaks TTÜ-st eralduda ja 

moodustada uue ülikooli, oleksime Eesti ülikoolide seas suuruselt neljandal kohal. 

Meie teaduskonnas toimuv heal rahvusvahelisel tasemel teadus- ja arendustegevus 

ning koostöö Eesti IT firmadega loovad aluse kvaliteetseks teaduspõhiseks 

õppetegevuseks ja õppelaborite järjepidevaks kaasajastamiseks. Järeldusena 

eelnevast: usun, et meist tasub paar lehekülge kirjutada. 

VEIDI STATISTIKAT 

ITT koosseisus on täna kuus instituuti: arvutiteaduse instituut (direktor: professor Jüri 

Vain), arvutitehnika instituut (direktor: dotsent Margus Kruus), automaatikainstituut 

(direktor: professor Ennu Rüstern), elektroonikainstituut (direktor: professor Toomas 

Rang), informaatikainstituut (direktor: professor Rein Kuusik) ning raadio- ja 

sidetehnika instituut (direktor: professor Andres Taklaja). Lisaks instituutidele on 

teaduskonnas veel rehabilitatsioonitehnoloogia keskus ning IT täiendõppekeskus. 

Teaduskonnas on üle 2200 üliõpilase, neist umbes 80% õpib täna riigieelarvelistel ja 

umbes 20% riigieelarvevälistel õppekohtadel. Magistriõppes õppijaid on üle 200, 

doktorantuuris on ligi 60 õppurit. 

Õppe- ja teadustööd viivad teaduskonnas läbi 79 õppejõudu, neist 19 professorit, 25 

dotsenti, 15 lektorit ja 20 assistenti. Teadureid on teaduskonnas kokku 40, neist 

pooled on vanemteadurid. 



Teaduskonna teadustegevuse raames täideti 2002.aastal 6 sihtfinantseeritavat teemat 

ja 16 ETF granti, osaleti 5 europrojekti ja mitmete lepingute täitmisel. Teaduslike 

publikatsioonide loetelus oli möödunud aastal 239 bibliokirjet, neist 137 

eelretsenseeritavat artiklit või rahvusvahelise konverentsi ettekannet. Korraldati 

kokku 9 konverentsi, neist 4 rahvusvahelist ning osaleti 80 rahvusvahelise 

teaduskonverentsi töös. 

ITT 2003.aasta koondeelarve moodustab 35,8 miljonit krooni, kusjuures suuremateks 

tuluallikateks on riiklik koolitustellimus (16,7 miljonit); teadustegevuse 

sihtfinantseerimine (6,3 miljonit); riigieelarveväline teadustegevus (3,3 miljonit) ja 

õppeteenused (2,5 miljonit); samuti täiendõpe (1,6 miljonit), ETF grantid (1,7 

miljonit) ja välislepingud (1,5 miljonit). 

ITT LÄHIMINEVIKUST 

ITT loeb ennast ajalooliselt 1965.aastal asutatud elektrotehnika (nn "nõrgavoolu") 

teaduskonna õigusjärglaseks. TTÜ-siseste struktuursete ümberkorralduste käigus 

ilmus TTÜ teaduskondade loetellu 1996.aastal infotehnika teaduskond, mis koosnes 

tollal kolmest instituudist (arvutitehnika, informaatika ning raadio- ja sidetehnika). 

2000.aastal moodustati ITT koosseisus arvutiteaduse instituut ning samast aastast 

kannab teaduskond oma õiget ja adekvaatset nime. Aasta hiljem ühinesid ITT-ga 

automaatika- ja elektroonikainstituudid ning moodustus lõplikult teaduskonna tänane 

struktuur. 

ITT õppe- ja teadustegevuse taset on viimastel aastatel korduvalt kõrgelt hinnanud 

rahvusvahelised eksperdid. 2000.aasta oktoobris läbisid teaduskonna kõik instituudid 

edukalt teadustegevuse rahvusvahelise evalveerimise protseduuri, kusjuures 

arvutitehnika instituut (teaduslik liider professor Raimund-Johannes Ubar) sai 

ülikogenud ekspertidest koosnevalt komisjonilt oma teaduskollektiivi tegevusele 

kõrgeima hinde - “excellent”. Õppekavade akrediteerimisel 1999.aastal said 

täisakrediteeringu osaliseks meie bakalaureuse- ja magistrikavad, 2002.aasta kevadel 

akrediteeriti täies ulatuses diplomi- ja doktorikavad. 

ITT ÕPPEKAVADEST 

Infotehnoloogia teaduskond valmistab ette spetsialiste ühes kõige kiiremini arenevas 

teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, milleks on IKT. Alates 2002. aasta vastuvõtust 

rakendus uus nn. “3+2” õppekavade süsteem, mis tagab meie õppetegevuse vastavuse 



nn. Bologna deklaratsioonile ning võimaldab saada magistrikraadi nominaalselt 5 

õppeaastaga. ITT koolitab spetsialiste IKT valdkonna põhilistel erialadel nagu arvuti- 

ja süsteemitehnika; elektroonika; informaatika ning telekommunikatsioon. Tulenevalt 

Eesti majanduse vajadustest tehakse koostööd majandusteaduskonnaga 

äriinfotehnoloogia spetsialistide ettevalmistamisel. Magistriõppe tasemel pakume 

lisaks eelpool nimetatule ka eriala informaatika mitteinformaatikutele, mis on 

orienteeritud neile, kelle bakalaureusekraad on pärit väljaspoolt IKT valdkonda. 

Õppekavad võimaldavad igaühel vastavalt vajadusele ja soovile ennast harida erineva 

põhjalikkuse ja spetsialiseeritusega põhimõttel "üldisemalt keerulisemale": 

bakalaureuseõpe – magistriõpe – doktoriõpe.  

On oluline märkida, et uue IKT õppekavade süsteemi väljatöötamise käigus paranes 

oluliselt ka kavade kvaliteet ning orientatsioon Eesti majanduse tegelikele vajadustele. 

Kõige olulisema “renoveerimise” tegid läbi meie doktorikavad, koondudes ühtseks 

teaduskonna laiuseks IKT doktorikavaks. On ju just doktoriõpe (täpsemalt – vähene 

doktorikraadide kaitsmiste arv) olnud aastaid meie arengu teatavaks “kitsaskohaks”, 

millest loodame nüüd uue kava raames lahendada.  

Õppekavade temaatika lõpetuseks oleks kohane juhtida tähelepanu sellele, et meile 

õppima asunute arv on praegu aastas ligi kaks korda suurem kui kõigi teiste Eesti 

kõrgkoolide IKT erialadele sisseastunute arv kokku ehk teisisõnu – igast kolmest IKT 

alase kõrghariduse taotlejast õpib kaks meie teaduskonnas. 

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSEST ITT-s 

ITT instituutide teadustemaatika on meie teaduskonna arengu käigus välja kujunenud 

küllalt mitmepalgeliseks: teoreetilistest uuringutest kuni praktilise väljundini, 

digitaaldisainist kuni infosüsteemideni, elektroonikakomponentidest ja 

telekommunikatsioonist kuni teoreemide automaattõestamiseni. 

ITT veebilehe lugeja leiab teaduskonna teadussuundade loetelust näiteks selliseid 

teemasid: tõestatavalt korrektsete programmide ja liideste arendusmeetodid; 

digitaalsüsteemide projekteerimine ja diagnostika; dünaamiliste süsteemide juhtimise 

ja modelleerimise meetodid; pooljuhtkomponentide tehnoloogiad, modelleerimine, 

simuleerimine ja rakendused; intelligentsete aktiivsete tarkvarakeskkondade mudelid 

meetodid ja vahendid; raadiosagedusseadmete ja -skeemide ning mikrolainefiltrite 

tehnoloogia ja palju muud huvitavat.  



Nagu eelpool toodud statistilistest andmetest järeldada võib, on ITT teadustegevuse 

esmaseks rahaliseks stiimuliks täna siiski riiklik sihtfinantseerimine ning Eesti 

Teadusfondi grantitoetused. Samas tuleb märkida, et järjest suuremat rolli mängivad 

selle valdkonna edendamisel ka lepingulised tööd Eesti ettevõtetega ning erinevate 

raamprogrammide europrojektid. Teadus- ja arendustegevuse alaseks suurimaks 

ürituseks 2003.aastal tuleb aga kahtlemata lugeda Elektroonika ja info- ning 

kommunikatsioonitehnoloogiate arenduskeskuse (ELIKO) loomisprojekti Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus Tehnoloogia arenduskeskuste programmi raames, mis hakkab 

ühindama lisaks teaduskonna kõigile instituutidele veel üle kümne eri valdkonnas 

töötava Eesti IKT firma. 

KAUGÕPPEST JA RAHVUSVAHELISEST ÕPPEST 

TTÜ-s on vastu võetud otsus käivitada alates 2003.aasta sügisest osade erialade jaoks 

kaugõppevorm. See, mida ikkagi tegelikult hakkab kujutama mõiste “kaugõpe” TTÜ 

tänases olukorras, kuidas õppetegevus täpselt toimuma hakkab ja milline on tegelik 

nõudlus selle õppevormi järele, selgub lähiajal, kuna just praegu on “otsustuste aeg”. 

Selge on, et kaugõpe on tihedalt seotud E-õppega ning nõuab õppejõududelt 

täiendavaid jõupingutusi, et valmistada ette materjalid valdavalt iseseisvaks ainete 

omandamiseks. Kuid seda, kas konkreetse õppekava kõiki aineid on üldse mõeldav 

õpetada kaugõppes, millised saavad olema üksikainetes optimaalsed kontakttundide 

arvud, kuidas on parem kujundada kaugõppesessioone ja missuguseid probleeme see 

õppevorm meile kaasa toob, näitab tulevik. Tänaseks on ITT-s selge see, et kaks eriala 

(äriinfotehnoloogia ning arvuti- ja süsteemitehnika) avamine võib piisava soovijate 

hulga korral toimuda ja õppetöö alata septembris 2003. Vastavasisulise otsuse võttis 

ITT nõukogu vastu aprilli alguses. 

Teine “suurprojekt” on saanud TTÜ-s nime “rahvusvahelise õppe käivitamine”. 

Nimelt on otsustatud 2003.aasta sügisel käivitada ka kolme spetsialiseerumisega 

infotehnoloogia rahvusvaheline õppekava, kus õppetöö hakkab toimuma ainult inglise 

keeles. Kavale on oodatud õppima nii välisriikide kodanikud kui ka kohalikud 

gümnaasiumilõpetajad. Nimetatud õppekaval on plaanis käivitada samaaegselt 

vastuvõtt ka magistriõppesse. Valdav enamus õppetöö läbiviijatest saavad olema meie 

oma ülikooli õppejõud, kuid vajadusel ollakse valmis osadele ainetele kutsuma 

spetsialiste kas Eesti IT firmadest või välismaa ülikoolidest. Täiendavat infot selle 



õppekava kohta võivad huvilised leida veebist TTÜ Rahvusvahelise õppe keskuse 

kodulehelt http://www.ip.ttu.ee/  

LÕPETUSEKS 

Ülikool on eelkõige ikkagi õppeasutus ning järelikult võib tema töö tulemuslikkust 

ühe olulise parameetrina hinnata lõpetajate arvude järgi. 2002.aastal lõpetasid ITT üle 

200 värske spetsialisti, s.h. 135 bakalaureust, 22 diplomiõppe lõpetajat, 49 magistrit. 

Kuigi need numbrid ei tundu väikesed, annab teaduskond endale aru, et seda on vähe 

Eesti ettevõtete tegelike vajaduste rahuldamiseks. Kuid on rõõm tõdeda, et tänaste 

õppurite resutatiivsuse analüüs võimaldab prognoosida meie lõpetajate arvu pidevat ja 

suhteliselt kiiret kasvutempot lähiaastatel kõigi erialade lõikes. ITT loodab sügavalt, 

et Eesti kõrghariduses on lõpuks ometi saabunud stabiilsusperiood, mis võimaldab 

pidevate reformide asemel keskunduda lähiaastail õppe- ja teadustöö sisulistele 

tegevustele. 

Täiendavat infot ITT, tema instituutide, õppekavade, teadustegevuse jm. kohta on 

võimalik leida teaduskonna kodulehelt: http://www.ttu.ee/itt/  

Margus Kruus 

TTÜ infotehnoloogia teaduskonna prodekaan 

 

 
 


