SÜNNIPÄEVAKONVERENTS „TARTU ÜLIKOOLI
MAJANDUSTEADUSKOND – 80“
Allakirjutanul oli meeldiv võimalus Tartu Ülikooli (TÜ) majandusteaduskonna juubeli
tähistamisest 30. novembril 2018 Tartus vahetult osa saada.
Päeva alustati vilistlastele kavandatud külastusega ülikooli peahoones asuvas TÜ
kunstimuuseumis professor Maaja Vadi juhatusel.
Sünnipäeva aktus ja konverents toimus TÜ raamatukogu konverentsisaalis:
•
esmalt tervitas kohalolijaid teaduskonna juhataja professor Maaja Vadi;
•
sellele järgnes põhjalik ja kohati asjalikult humoorikas ettekanne teaduskonna
ajaloost professor Toomas Haldma’lt1 (arenguetapid ja nendele vastavalt
ettekandja poolt huvitavalt originaalne üliõpilasteklite vahetus).
Seejärel avati näitlikult teaduskonna teerajaja ja esimese dekaani professor Eduard
Poomi tahvel (mis hiljem oma koha teiste väärikate kõrval teaduskonnas Tartus, Toomel
– J. Liivi 4 – leidis).
Järgnes konverentsi nn rahvusvaheline osa TÜ majandusteaduskonna Saksamaa LV ja
Ungari pikaajaliste koostööpartnerite aktiivsel osavõtul – Vaade majandusteaduse
tulevikku.2
•
Sissejuhatavalt tervitas kõiki osalejaid Eesti Vabariigis Tallinnas asuva
Saksamaa LV Suursaatkonna kultuuri- ja pressiatašee hr Clemens Hellemeier.
•
Esimese välisettekande teemal „Ettevõtluse tulevik“ tegi Leipzigi Ülikooli
professor Helge Löbler.
•
Teiseks ettekandeks „Ökonomeetria roll suurandmete ajastul“ sai sõna
Konstanzi Ülikooli professor Winfried Pohlmeier.
•
Kolmanda ettekandega esines Budapesti Andrāssi Gyula Saksakeelse Ülikooli
professor dr Siegfried F. Franke teemal „Majanduslik teadmus – teadus või
tehniline rakendus“.
Järgnes vaheaeg sünnipäevatordi ja kohviga!
Pärast vaheaega kuulati TÜ turunduse dotsendi Andres Kuusiku huvitavat ettekannet
teemal:
•
„Uus aeg nõuab uut moodi lähenemist innovatsioonile“ – Ettekanne
keskendus sellel, et mida aeg edasi, seda mahukamaks ja ressursinõudvamaks
muutub tootearendus ja innovatsioon. Seetõttu pole mõttekas seda teha
ettevõtte sees üksi, vaid otsida võimalusi, et kaasata teisi osapooli väljast-
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poolt. Räägiti ka sellest, kuidas ülikool saaks ettevõtjaid nende ettevõtmiste
arendamisel abistada.
Juubelikonverentsi lõpuks toimus ca tunnine põnev teaduskonna väljapaistvate
vilistlaste poolne aruteluring teaduskonna tulevikust ja majandusteadmiste kasulikkusest, mida juhtis professor Kadri Ukrainski.
Arutelul osalesid: Dmitri Jegorov (Rahandusministeeriumi asekantsler), Kaspar Oja
(Eesti Panga ökonomist), Ann Runnel (Reverse Resources asutaja-juht), Mari-Liis
Eensalu (Kantar Emori juhtekspert) ja Kaili Laansalu (Finnair Business Services’i
personaliarendusjuht).
Konverentsitöös osales teiste kõrval aktiivselt ka TÜ majandusteaduskonna vilistlane ja
vilistlaskogu-ühingu „Hermes“ juhatuse liige, endine edukas pikaajaline tootmisjuht ja
kergetööstusminister ning veel täna suurepärane ja mitmekülgne ettevõtja, hr Jüri Kraft.
Kuigi allakirjutanu pidi pärast konverentsi esimest poolt paraku oma ülesannete tõttu
Tallinnasse tagasi sõitma, on ta rahulolevalt seisukohal, et kogu konverents läks
kokkuvõtlikult kindlasti hästi korda.
Palju õnne – edukas TÜ majandusteaduskond ja head kolleegid, peagi tuleb ka 100 ja
seda jälle meie iseseisvas ning loodetavasti hästi arenevas Eesti Vabariigis!
Tallinnas, 14. novembril 2019

Lugupidamisega ja parimat soovides,
Matti Raudjärv

sünnipäeva kutsutud külaline
(pikaajaline kolleeg Tallinnast-Pärnust)
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