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hOLNRROLVRQ}SSHMDWHDGXVW||WLKHGDOWVHRWXG7HDGXVW||KHYDOGkonnana mainitakse alati üliõpilasteadust. Aegade jooksul on sel
alal mõndagi korda saadetud.1 Paljudele praegustele õppejõududele
ja teaduritele ei ole tundmatu 1948. aastal Tartu ülikoolis loodud
Üliõpilaste Teaduslik Ühing (ÜTÜ).
Siinse artikli autoritest oli Toivo Hinrikus viimane ÜTÜ farmaatsiaringi teaduslik juhendaja ning Ain Raal 1980. aastate alguses üks
aktiivsemaid üliõpilasi ringis ja seejärel noore õppejõuna üliõpilaste
WHDGXVW||GHMXKHQGDMD0HLHNROOHHJMD}SHWDMD-RKDQQHV7DPPHRUJ
(foto 1) oli aga alates 1961. aastast ÜTÜ vabariikliku nõukogu esimees ja ÜTÜ üleliidulise nõukogu presiidiumi liige.

1

Toivo Hinrikus, Ain Raal, Hain Tankler. Farmaatsia Tartu ülikoolis läbi aegade.
Tartu: OÜ Valge Kass, 2004. 44 lk; Ain Raal, Toivo Hinrikus, Hain Tankler. Pharmacy at the University of Tartu. Tartu: OÜ Valge Kass, 2006. 48 p.
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Foto 1. Johannes Tammeorg,
alates 1961. a ÜTÜ vabariikliku
nõukogu esimees, ÜTÜ üleliidulise nõukogu presiidiumi
liige (TÜ farmaatsiainstituudi
arhiiv)

Üliõpilasteadus farmaatsia alal Tartu ülikoolis
 DDVWDO ORRGXG h7h IDUPDDWVLDULQJL ORRPLVH DMDNV ROL P||GXnud 141 aastat esimesest farmaatsiatudengi koostatud auhinnaW||VW -DNRE /XGYLJ .DJHOL XXULPXVV|H NRRVWLVHVWROL HVLPHQHDUVWLWHDGXVNRQQDVNXOGPHGDOLJDDXKLQQDWXGW||  DSlOYLV
NXOGPHGDOLNDWHLQHIDUPDDWVLDW||*XVWDY*DQJHULÅ6HOHWDGDDXUDmise teooriat”.
Hulk aastaid hiljem, 1857. a peeti kuldmedali vääriliseks Theophil
%LHQHUWL W||G Å7DUWX PEUXVH ÁRRUD Y}LPDOLNXOW WlLHOLN NLUMHOGXVµ
Ent selle teema oli välja pakkunud füüsika-matemaatikateaduskond, seega tol aastal eeldatavasti ei kuulutatudki välja farmaatsia
DXKLQQDW||GHWHHPDVLGhKWODVLLOPQHEVLLWHWWHDGXVW||VWKXYLWDWXG
OL}SLODVHGWHJLGNDWHLVLGLVWVLSOLLQHNlVLWOHYDLGXXULPLVW|LG
$ODWHV  DDVWDVW PLO (UQVW 7KRUH\ HVLWDV DXKLQQDW||
„Hüostsüamiini paremast eraldusviisist ja koostisest” ning teisegi,
6XYRURYLNXOGPHGDOLSlOYLQXGW||ÅhOHYDDGH5DWDQFKLD&DWHFKXMD
&KLQD parkaine määramise meetodite kohta”, suurenes tunduvalt
IDUPDDWVLDXXULPXVWH RVDNDDO DXKLQQDW||GH KXOJDV .D KXOJD SRR139
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OHVWHVLWDWLKDURKNHPW|LG²W||WDV7DUWXVIDUPDDWVLDSURIHVVRULQD*HRUJ'UDJHQGRUII ² NHOOHDPHWLVROGXGDDVWDWH
YlOWHOHVLWDVLGIDUPDDWVLDOL}SLODVHGDXKLQQDW||G2
XIX sajandi jooksul tehti farmaatsia alal Tartu ülikoolis kokku 29
DXKLQQDW||G1}QGDROLSDQGXGDOXVOL}SLODVWHWHDGXVW||OH9HQHVtamisajal XIX sajandi lõpul ja XX sajandi alguses ning Eesti VabariiJL NXQL DMDOVHHW||PLQJLOPllUDOMlWNXVNXLGPLWWHNXQDJLHL
VDDYXWDQXGVHHQLLVXJXVWLQWHQVLLYVXVWQDJX'UDJHQGRUIÀDHJDGHO3

Üliõpilasteadus Eesti Vabariigi ajal
hNV HVLPHVL (HVWL 9DEDULLJL DOJXVDDVWDWHO DXKLQQDWXG W|LG ROL IDUmatseutilise keemia instituudi 1926. a pakutud teema „Peruu balsami väärtuse määramise meetodite võrdlev hindamine”, mille eest
Johannes Vodja sai esimese auhinna ja Karl Kirschfeldt kolmanda
auhinna.4 1. detsembril 1929, Eesti ülikooli 10. aastapäeval, tunnisWDWLSDULPDNVWXOHYDVHIDUPDDWVLDGRNWRUL$XJXVW6LLPXDXKLQQDW||
„Adruga (Fucus vesiculosus) väetatud põldudel kasvanud tera-, juurja puuvilja joodisisaldus Vilsandi saarel”. Selle teema oli pakkunud
arstiteaduskond.5 7|| ROL S}KMDOLN MD PDKXNDV PLGD W}HVWDE VHOOH
avaldamine Eesti Rohuteadlase eri numbrites sama pealkirja all.6
Huvitav on märkida, et August Siim jätkas üliõpilaspõlves alustatud
WHDGXVW||G MRRGL XXULPLVHVW  D NDLWVHV WD GRNWRULW|| Å/LVDWLV
biokeemilisele joodiuurimisele Eestis”.7
1930. aasta 1. detsembril tunnistati esimese auhinna vääriliseks
Martin Elbingi uurimus „Missugused araabiakummi lima (mucilago
gummi arabici) valmistamisviisid annavad parima preparaadi fenooliiseloomuga ainete suhtes”. Sama tunnustuse osaliseks sai ka
 +DLQ7DQNOHU7RLYR+LQULNXV$LQ5DDO*HRUJ'UDJHQGRUIIXQGVHLQH6FKOHU²
Magisterarbeiten von Pharmazeuten zwischen 1864 und 1894 an der Universität
7DUWX'RUSDW²3KDUPD]LH/9,,6²
3
 7LLX6RRPUHhOHYDDGHh7hIDUPDDWVLDULQJLW||VW.XUVXVHW||7DUWX.lVLkiri farmaatsia instituudi raamatukogus.
4
 hOLNRROLWHDWHG²(HVWL5RKXWHDGODQH,/N²
5
 hOLNRROLWHDWHG²(HVWL5RKXWHDGODQH,9/N
6
 (HVWL5RKXWHDGODQH9/N²(HVWL5RKXWHDGODQH9/N
²(HVWL5RKXWHDGODQH9/N²
7
 $XJXVW6LLP²doctor pharmaciae²(HVWL5RKXWHDGODQH;,9/N
²
2
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Johannes Pilli „Andmeid Rakvere linna tervishoiulistest oludest”.8
7||DXWRULOHDQWLY}LPDOXVHVLQHGD$NDGHHPLOLVH5RKXWHDGXVH6HOWVL
koosolekul.9 Johannes Pill sai esimese auhinna ka järgmisel aastal
W||HHVWÅ0LWPHVXJXVWHODDVWDDHJDGHONRUMDWXGNRGXPDLVWHV}QDMDODjuurikate toimeainesisalduse võrdlev uurimine”.
6HGDDDVWDWY}LENLSLGDGDDXKLQQDW||GHSRROHVWKHNVN}LJHYLOMDkamaks. Esimese auhinna sai ka Nelly Kikerpill uurimuse eest „Larus canus’e (merikajakas) jalalihaste anatoomia”.10 Nelly Kikerpill
oli üks esimesi naisüliõpilasi, kes oli koostanud farmaatsiauurimuse.
 D SlOYLV HVLPHVH DXKLQQD OL}SLODVH 9DOWHU 6LUJR W|| Å6DOYLalustest ja nende otstarbekohasusest salvide valmistamisel”.11 1936.
a anti esimene auhind Sigurd Lambertile, tema uurimus oli „VedeOHNVWUDNWLGH|NRQRRPLOLVHVWYDOPLVWDPLVHVWµ12
.DDRVXWXVHVLWDWXGDXKLQQDW||GHSRROHVWULNNDOLNXNV(VLmest auhinda väärisid Leopold Kuik („Heksamiini lahuste valmistamisest ja steriilimisest”), Valentin Pedak („Müügilolevate eeterOLNNXGH }OLGH YllUWXVHVW YDVWDYDOW (HVWL IDUPDNRS|DOHµ  MD %RULV
Imelik („Haigeilt ja batsillikandjatelt isoleeritud &RU\QHEDFWHULXP
diphtheriae tüüpide ja virulentsuse määramine”).13
6HH XXULPLVW||GH ORHQG HL ROH WlLHOLN QLPHWDWXG RQ NVQHV HVLPHVHDXKLQQDVDDQXGW||G1HQGHWHPDDWLNDROLVQDPLWPHNHVLQH
kuid domineerisid farmatseutilise tehnoloogia valdkonda kuuluvad
teemad. Selle üks põhjus oli kindlasti toona koostatud Eesti farmaNRS|D PLOOHVW NXMXQHV IDUPDDWVLDWHDGXVH VXXUVDDYXWXV LOPXQXG
1937).

Üliõpilasteadus ja ÜTÜ nõukogudeaegses Tartu
ülikoolis
Nõukogude ajal oli ÜTÜ raames tehtud uurimuste põhiotstarve nenGH W||GH DOXVHO NRRVWDWXG HWWHNDQGHG PLGD SHHWL NRQYHUHQWVLGHO
 hOLNRROLWHDWHG²(HVWL5RKXWHDGODQH9/N
 $56>$NDGHHPLOLVH5RKXWHDGODVWH6HOWVL@WHDWHG²(HVWL5RKXWHDGODQH
9,/N²
10
 hOLNRROLWHDWHG²(HVWL5RKXWHDGODQH9,/N²
11
 hOLNRROLWHDWHG²(HVWL5RKXWHDGODQH9,,,/N
12
 hOLNRROLWHDWHG²(HVWL5RKXWHDGODQH;,/N
13
 $XKLQQDW|LG²(HVWL5RKXWHDGODQH;,,,/N²
8
9
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Foto 2. Tulevane akadeemik Udo Margna esinemas ÜTÜ konverentsil
1958 (TÜ farmaatsiainstituudi arhiiv)

Nõnda said üliõpilased ühtlasi esinemiskogemuse. Õppejõud valisid
HWWHNDQQHWH VHDVW YlOMD SDULPDG PLV VDJHOL YRUPLVWDWL Y}LVWOXVW||dena.
Nõukogude okupatsiooni ja ÜTÜ farmaatsiaringi tegevuse algusDDVWDWHO YDOPLV Y}UGOHPLVL YlKH WHDGXVW|LG ² NHVNPLVHOW
NROP W||G DDVWDV 7XOHE VLOPDV SLGDGD HW HQDPMDROW HL ROQXG QHHG
PLWWHDXKLQQDW||GYDLGNRQYHUHQWVLHWWHNDQGHG
DDVWDWHOHVLWDVPLWXNLUMDOLNNXDXKLQQDW||GIDUPDNRJQRRsia vallast tulevane bioloogiadoktor ja akadeemik Udo Margna (foto
 DDVWDOVDLWHPDW||Å0}QHGH&RUQDFHDHsugukonna põõsaste
koore ja lehtede parkainete sisalduse dünaamika vegetatsiooniperioodil” NSVL Kõrghariduse Ministeeriumi aukirja.14
DDVWDNVROLNRQYHUHQWVLW||GHDUYNDVYDQXGNPQHQL-lUJmistel aastatel nende hulk vähenes. Alates 1976. aastast, kui esitati
KHNVD W||G RQ h7h IDUPDDWVLDULQJL NRQYHUHQWVLOH HVLWDWXG W||GH
14

 0DULQD7}OJRh7hIDUPDDWVLDULQJLDMDOXJX.XUVXVHW||7DUWX.lVLNLUL
farmaatsiainstituudi raamatukogus.
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KXONWDDVVXXUHQHQXG²VWDDVWDMRRNVXOYDOPLVIDUPDDWVLDULQJLVY}LVWOXVW||GMDNRQYHUHQWVLHWWHNDQQHW
Kõige tulemuslikumaks ajaks võib pidada 1980. aastaid, mil ÜTÜ
DDVWDNRQYHUHQWVLGHOSHHWL²HWWHNDQQHW²YDOPLV
NRQYHUHQWVLHWWHNDQQHWMDY}LVWOXVW||GDDVWDOVDLGh7hOHOLLGXOLVHO NRQNXUVLO GLSORPL 9DPER 9DKDU MD 7}QLV $OWVDDU W|| HHVW
„Teekummeli eeterliku õli keemilise koostise uurimine”. 1983. a oli
edukas neljanda kursuse üliõpilastele Marje Pavelile, Hayde Reiskale
MD5HHW6RNNROHNHOOHW||Å3HUllGLNKDSSHSUHSDUDDWLGHYDOPLVWDPLQH
ja analüüs” sai Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi ja
ÜLKNÜ (Üleliiduline Leninlik Kommunistlik Noorsooühing) aukirja, üksiti said nad 1984. a Üleliidulise Meditsiiniteaduste Akadeemia medali. Samal aastal pälvis ÜTÜ vabariiklikul konkursil esimese järgu diplomi, rinnamärgi ja rahalise preemia Ain Raali uurimus
„Lõhnava kummeli farmakognostiline uurimine”.
Uurimused olid valminud põhiliselt farmaatsiakateedri (tänapäeval farmaatsiainstituut) õppejõudude juhendusel, sageli juhendas
KWHW||GPLWX}SSHM}XGXOlKHGDVWHOWIDUPDDWVLDHULDODGHOW+DUXOGDVHGHLROQXGNDW||GPLVROLGYDOPLQXGHULNDWHHGULWH}SSHM}XGXde ühisel juhendusel. Tegelikult peegeldaski ÜTÜ tegevus kateedULWHWHDGXVW||GWXJLQHGHV}SSHM}XGXGHWHDGXVWHJHYXVHOHNRRVW||OH
teiste kateedrite, instituutide ja ka praktilise otstarbega asutustega
(nt kontrollanalüüsi laborid, farmaatsiatehas jm). Tutvumine tolleaegsete farmaatsiaringi konverentside kavadega näitab, et kõige
XODWXVOLNXPROLNRRVW||PLNURELRORRJLDNDWHHGULJDP}QHGW||GROLG
valminud ka farmakoloogia- ja füsioloogiakateedri õppejõudude
ühisjuhendusel.
.XL OL}SLODVWH MD }SSHM}XGXGH NRRVW|| }QQHVWXV VLLV Y}LGL WXOHmused publitseerida. Heade eksperimentaatoriomadustega üliõpiODVHGOHLGVLGUDNHQGXVWOHSLQJXOLVWHW||GHWHJLMDQD²VHHROLN}UJHOW
hinnatud tegevus. Samas võib meie üliõpilaste ettekandeid leida ka
arstiteaduskonna teiste ÜTÜ ringide konverentside kavadest.
Meie ringi saavutus 1980. aastatel oli ka ainult eksperimentaalseWHW||GHY}WPLQHNRQYHUHQWVLSURJUDPPL$UVWLWHDGXVNRQGWHUYLNXQD
jõudis selleni veidi hiljem: teaduskonna ÜTÜ 1989/1990. õppeaasta
infobrošüüris on teada antud, et alates tollest õppeaastast ei tegele
h7hQ}XNRJXHQDPUHIHUDWLLYVHWHW||GHJDQHHGMllJXNDWHHGULWHVL143
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Foto 3. Arstiteaduskonna ÜTÜ eksliibris (TÜ farmaatsiainstituudi arhiiv)

seasjaks. ÜTÜ konverentside kava trükiti tavaliselt nii eesti kui ka
vene keeles, seega hoidis üleliiduline tsensuur sellel tegevusel silma
peal.
1980. aastatel esinesid meie ringi konverentsil ka üliõpilased
teistest liiduvabariikidest, samuti oli meie õppuritel võimalik osaleda samalaadsetel üritustel Leningradis, Riias, Valgevenes jm. Farmaatsiaringi konverentsid pakkusid tihti huvi ka Tartu apteekritele
ja kontrollanalüüsi laboratooriumi proviisoritele. Peale kord aastas
toimuva konverentsi peeti ka ettekandekoosolekuid.

ÜTÜ tegevuse korraldus
ÜTÜ ringil oli teaduslik juhendaja õppejõudude hulgast ja üliõpilasWHYDOLWXGULQJLYDQHPh7hULQJLGHW||GNRRUGLQHHULVWHDGXVNRQQD
ÜTÜ nõukogu, neid omakorda ülikooli ÜTÜ nõukogu. Eri kõrgkoolide aktivistidest oli loodud vabariiklik ÜTÜ nõukogu, liiduvabariikide esindajatest omapuhku asjaomane üleliiduline nõukogu.
Arstiteaduskonna ÜTÜ-l on oma eksliibris (foto 3) ja logo. Logo
võib muu hulgas näha arstiteaduskonna dekaani korraldusel (foto 4,
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Foto 4. Arstiteaduskonna dekaani korraldus
DY}LVWOXVW||GH
hindamise komisjoni
koosseisu kohta, ülal
vasakul ÜTÜ logo (TÜ
farmaatsiainstituudi
arhiiv)

ODO YDVDNXO  PLOOHJD PllUDWL  D Y}LVWOXVW||GH KLQGDPLVH NRmisjoni koosseis. Rektori 1981. a käskkirja järgi on kindlaks määratud arstiteaduskonna ÜTÜ konverentsi korralduskomitee koosseis.
Toimiti ÜTÜ põhikirjast lähtudes: ÜTÜ oli üliõpilaste vabatahtlik
WHDGXVOLN RUJDQLVDWVLRRQ PLV WHJXWVHV NRRVW||V UHNWRUDDGLJD 75h
nõukogu ja ühiskondlike organisatsioonidega.
1979. aastal vastu võetud ÜTÜ põhikirja järgi taotles TRÜ ÜTÜ
järgmisi eesmärke: a) aidata kaasa NLKP15 programmi elluviimisele,
süvendada üliõpilaste sidet kommunismiehitamise praktikaga, anda
oma panus rahvamajanduse teadusliku ja tehnilise programmi täitPLVHOE DLGDWDOL}SLODVWHORPDQGDGDWHDGXVOLNXXXULPLVW||PDUNVLVWOLNOHQLQOLNNXPHWRGRORRJLDWMDWHDGXVOLNXXXULPLVW||PHHWRGHLG
15

Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei.
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c) süvendada ja laiendada üliõpilaste erialaseid teadmisi; d) arendaGD OL}SLODVWH VLOPDULQJL NDVYDWDGD NRKXVHWXQQHW MD W||DUPDVWXVW
QLQJVRRGXVWDGDORRPLQJXOLVWW||VVHVXKWXPLVW
Kahe esimese eesmärgi püstitamisel ja saavutamisel jäi meie
ring äärmiselt tagasihoidlikuks. Viimased kaks kohustust täitsime
ausalt.
h7hIDUPDDWVLDULQJLW||HLSLLUGXQXGDLQXOWWHDGXVW||MDVHOOHVW
tulenevaga. Ring korraldas regulaarselt uurimisretki, et korjata ravimtaimi (kummel, pärnaõied, naistepuna, sookail jt) ning selgitada
nende areaale. Traditsiooniline oli õppeekskursioon Moskva Üleliidulise Ravimtaimede Uurimise Instituuti, mille juurde kuulub liigirikas ravimtaimeaed.
Tolleaegsetes iga-aastastes kateedrite aruannetes oli jaotis ka
NDWHHGULh7hW||NRKWDVHHDMHQGDVY}L}LJXSRROHVWODXVDNRKXVWDV
selle valdkonnaga järjepidevalt tegelema.

h7hY}LVWOXVW||G
h7h }QQHVWXQXPDG W||G YRUPLVWDWL HVLWDPLVHNV YDEDULLNOLNHOH MD
üleliidulistele konkurssidele. Tolleaegse kombe järgi pidid võistOXVW||G HVPDOW RVDOHPD OLNRROLVLVHVHO NRQNXUVLO NXVMXXUHV HUDOGL
konkureerisid uurimusliku kallakuga (eksperimentaalsed) ja refeUDWLLYVHGW||G9}LVWOXVW||WXOLHVLWDGDNRUUHNWVHOWYRUPLVWDWXQDVW
WUNLWXOW MD N|LGHWXOW 8XULPLVW||GHOH WXOL OLVDGD NDNV UHWVHQVLRRQL
NV VRRYLWDWDYDOW YlOMDVWSRROW OLNRROL  UHIHUDWLLYW|| NRUUDO SLLVDV
ühest retsensioonist. Hea toon nõudis, et retsensendil oleks teaduskraad, ühtlasi pidi ta olema antud valdkonnas tunnustatud (nt professor või dotsent).
9}LVWOXVW|| NRRVWDPLQH Y}WWLV SDOMX DHJD 6DPDV NRUYDVLG NRJHmused kulutatud aja ja vaeva täielikult. Sageli nakatuti nõnda kogu
HOXNV WHDGXVKLPX SLVLNXVVH (W LQQXVWDGD OL}SLODVL Y}LVWOXVW|LG
HVLWDPDROLHWWHQlKWXGSUHPHHULGDW|LGHVPDOWOLNRROLVLVHVHONRQkursil esimese, teise või kolmanda auhinnaga. Peale selle tunnusWDWLQRRUHPDWHNXUVXVWHW|LGUDKDOLVHSUHHPLDJD QW}DROL
SUHHPLDUXEODW||NRKWDXPEHVKHNXXVWLSHQGLXP YDQHPDWHO
NXUVXVWHOVDLGSDULPDGW||GOLNRROLh7hPHGDOL6HHROLOL}SLODVHOH
suur tunnustus.
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Ülikoolisisesel konkursil esimese koha pälvinud uurimuslikud
Y}LVWOXVW||GVDDGHWLYDEDULLNOLNXOHNRQNXUVLOH1HQGHVXKWHVNHKWLVLGVDPDGQ}XGHGQDJXOLNRROLVLVHVHONRQNXUVLO3DULPDWHOHW||GHOH
anti vabariiklikul konkursil 1. järgu diplom koos preemiaga (75 rubla
W||NRKWD Y}LMlUJXGLSORP SUHHPLDWD MDHVLPHVHNXQLNROPDQGD
kursuse puhul 2. järgu diplom. Rahalise auhinna võisid saada ainult
OHOLLGXOLVWHOHQ}XHWHOHYDVWDYDGW||G
hOHOLLGXOLVHOH NRQNXUVLOH OlNLWDWXG W||G WXOL ORRPXOLNXOW NLUMXWDGD YHQH NHHOHV Y}LVWOXVW|| WLLWHOOHKW SLGL ROHPD DQRQPQH VW HW
HLWRKWLQXGROODPlUJLWXGDXWRULMXKHQGDMDHJDN}UJNRROLQLPH7||
pealkirja all pidi olema märksõna. Märksõna koos andmetega autori,
juhendaja ja kõrgkooli kohta tuli kirjutada lisalehele ja panna ümbULNXVVH7||OHWXOLOLVDGDNLUMDOLNYHQHNHHOQHDQQRWDWVLRRQ
5HJOHPHQWHHULWXGROLY}LVWOXVW||PDKW ON UHDYDKHWDEHOLWH
MRRQLVWHIRWRGHMPHVLWXV1HQGHOHY}LVWOXVW||GHDXWRULWHOHNHVDOJXsest peale orienteerusid üleliidulisele konkursile, soovitati juba üliNRROLVWHKWDYDXXULPLVW||SXKXOMlUJLGDOHOLLGXOLVLQ}XGHLG1HQGH
WlLWPLQH HHON}LJH W|| HVLWXV YHQH NHHOHV ROL P}LVWDJL }SHWOLN QRRUtele, kelle eesmärk oli tulevikus taotleda teaduskraadi kas aspirantuuri kaudu või mõnel teisel moel, sest kaitsta sai vaid vene keeles
HVLWDWXGWHDGXVW|LGhOHOLLGXOLVHOWNRQNXUVLOWVDDGXGPHGDOGLSORP
või üleliidulise leiutajate ja ratsionaliseerijate ühingu diplom koos
SUHHPLDJD UXEODW||NRKWD ROLVXXUWXQQXVWXV.XLW||YllULV
OHOLLGXOLVW DXKLQGD WlQDV DUVWLWHDGXVNRQG RPDNRUGD QLL W|| DXWRreid kui ka juhendajaid.

ÜTÜ tegevuse lõppemine
ÜTÜ tegevus hääbus aastatel, mil Eesti taasiseseisvus ning ülikoolis
ja õigupoolest kogu ühiskonnas leidsid aset suured muutused. Seega
jäid 1980. aastate lõpp ja 1990. aastate algus ühtlasi ÜTÜ kui organisatsiooni tegevuse viimasteks aastateks Tartu Riiklikus Ülikoolis.
Ent ÜTÜ tegevuse lõpp ei tähendanud muidugi üliõpilasteaduse täielikku hävingut. Üliõpilasteadust edendatakse erialaringides,
selle arendamine on ette nähtud paljude korporatsioonide ja üliõpiODVKLQJXWH S}KLNLUMD MlUJL NRUUDOGDWDNVH OL}SLODVWH WHDGXVW||GH
vabariiklikke konkursse jm.
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75hh7hIDUPDDWVLDULQJLW||GDQDOVLGHVVHOJXEHWN}LNWROOHaegse ja vahetult järgneva perioodi õppejõud olid selle organisatsiooni kasvandikud. Üliõpilasteaduse tegemise järel osalesid nad tõsiVHVWHDGXVW||VMDKWODVLMXKHQGDVLGDNWLLYVHOWOL}SLODVW|LG6HOOLQH
tendents oli üldomane ega iseloomustanud üksnes farmaatsiaringi
agaraid liikmeid.
Vastukaaluks nii mõnelegi nõukogudeaegsele taunimisväärsele
tavale tuleb tõsta esile ÜTÜ positiivset osa noorte õppejõudude ja
teadlaste kasvulavana. Ehk tasub kaaluda selle tegevust ennistada?

148

ÜLIÕPILASTE TEADUSLIKU ÜHINGU OSA ÜLIÕPILASTEADUSE ORGANISEERIMISEL

The role of the Students’ Research Society
in organising students’ research at the
7DUWX6WDWH8QLYHUVLW\LQ²

TOIVO HINRIKUS, AIN RAAL
UT Institute of Pharmacy

The Students’ research Society was established at Tartu University
in 1948. Students’ research in pharmacy started already in the period of Czarist Russia when in 1807 the research of Jakob Ludvig
Kagel’s on the composition of coal was awarded with the gold medal.
Since that time, under the supervision of lectures, the students made
DELJQXPEHURIVFLHQWLÀFSUHVHQWDWLRQVDQGZULWWHQSDSHUVIRUWKH
research contests, many of which were awarded with prizes at the
university, Estonian and the all-Soviet Union respective contests. In
the present overview the development of students’ research at the
university in the Soviet period is discussed. The development of the
Students’ Research Society (SRS), the organisation’s structure, the
regulations for work, the requirements for the conference and contest papers, the conferences in the pharmacy circle under the auspices of the Students’ Research Society are presented. The activities
of the SRS died down in connection with the great changes in society
and also at the university when Estonia became independent. All
the teaching staff then and in the period immediately after that had
been the members of this society. After the period of student research
serious research and the active supervision of the students’ papers
followed. Consequently, to counterbalance, some Soviet traditions
deserving criticism the positive role of the SRS in developing young
teaching and research staff should be underlined.
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