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TÜ nõukogu liikme! Aku Sorainenil on küpsemas plaan, kuidas tihendada vi-
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Sorainen vastutab Tartu
ülikooli nõukogu liikme-

na ülikooli sidemete tugevdamise

eest ettevõtetega. Ta on asunud

selle teemaga aktiivselt tegelema

ning kohtunud majandus- ja

õigusteaduskonna esindajatega.
Idee keskmes on kaasata tu-

dengite uurimustööde kaasj ühen-

dajateks ning praktikavahenda-

jateks majandus- ja õigusteaduse
vilistlasi, kes säinas valdkonnas ka

töötavad.

«Praegu teevad paljud üliõpi-
lased lõputöid teemadel, millel
ei ole selget praktilist väärtust,»
sedastas Sorainen ja täpsustas, et

kuna selliste tööde puhul ei kaas-

ne tudengil kontakti ei ettevõtte

ega avaliku sektori asutusega, siis

ei suurenda need tööd ka ülikooli

lõpetamise järel tema konkurent-

sivõimet tööturul
Seevastu praktilisematel

teemadel tehtud lõputöödest
tõuseks käsu nii tudengile kui
ka ettevõttele või avaliku sektori

asutusele, mille kohta uurimus-
töö valmib.

«Ma olen kahekümne aasta

jooksul näinud, et tudengil, kes

on teinud lõputöö praktilisel
teemal või käinud praktikal, on

oluliselt kergem ka samas vald-

konnas tööle saada.»

Soraineni hinnangul saab side-

mete tihendamisel esialgu suurim

mõju oüa praktikute otsesel

kokkupuutel tudengiga, olgu sel-

damine, praktika pakkumine või

näiteks ülikoolis külalislektoriks

käimine. Tudengiveebi näol on
Soraineni hinnangul loodud väga
hea veebikeskkond ja nüüd oleks

vaja, et vilistlased seda aktiivselt

käsutama hakkaksid. Kuid veeb-

ruari lõpu seisuga pakuti seal vaid

kahte juristi kohta.

Õigusteaduskonna täiendus-

koolituse projektijuht Peep Pruks

möönab, et sarnaseid algatusi
on olnud varemgi, ent usub,

et mõlemapoolse huvi ja tahte

korral võiks seekordne projekt
ka tegelikkuses tööle hakata, sest

eeldusi on küllaga.
Pruksi kinnitusel on võrreldes

näiteks viie aasta taguse ajaga

õigusteaduse valdkonnas tööturul
konkurents tihenenud ning üha

enam eeldatakse ülikoolilõpe-

tajalt nii häid teadmisi kui ka

praktilist kogemust.
Aku Sorainen näeb ainsa takis-

tusena asjaolu, et teaduskonnad

vajavad ettevõtlusega suhete aren-

damiseks lisaressurssi, sest see on
neile lisatöö. «Muud takistust ma

ei näe, see oo ettevõtmise asi.^

Soraineni hinnangul on ette-
võtlike vilistlaste seas neid, kellele

kõnealune algatus huvi pakub.
«Kindlasti ei ole kõik vilistlased

valmis panustama, kuid kriitilise

massi leidmine on võimalik.»
Ka Peep Pruksi kinnitusel on

näiteks õiguse valdkonnas nii

era- kui ka avalikus sektoris huvi

ülikooliga suhete tihendamiseks

olemas, kuid algatusele on tarvis

eestvedajat ning edu näiteid.

Viimane selleteemaline kohtu-

mine Aku Soraineni ning ülikooli

esindajate vahel leidis aset 25.
veebruaril. @


