
Eesti meditsiin – ajalugu ja tänapäev  
TÜ teaduskooli aasta kursus 2015 

See kursus on Sulle, kui  
• õpid 11. või 12. klassis 
• sinu huvid ja tulevikuplaanid on seotud (bio)meditsiini ja teiste eluteadustega 
• soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule 
• tahad valmistuda bioloogiaolümpiaadiks 

 
 Auditoorne kursus; osavõtjate arv maksimaalselt 30 

Kursuse maht 1,5 EAP, 40 akadeemilist tundi  

Sihtrühm gümnaasiumi õpilased alates 11. klassist 

Õppejõud  Anu Parvelo, Stud. Med.II 

Osavõtutasu 
õpilastele 

9,5 eur 

Õpetamise aeg 2015/2016. õ.-a., alates  november 2015 

Õppetöö vorm Auditoorne kursus: TÜ juures toimuvad ühepäevased auditoorsed õppepäevad 
keskmiselt üks kord kuus (kokku viis või kuus õppepäeva, mis toimuvad laupäeviti, 
õppetöö algus kell 11.00) 
Kursusel on veebipõhine tugi Moodle e-õppe keskkonnas (vajalik arvuti ja 
interneti kasutamise võimalus, e-maili aadressi olemasolu). 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Mitteeristav (arvestatud, mitteilmunud); tunnistuse saamiseks on vajalik osaleda 
auditoorses õppetöös vähemalt neljal õppepäeval  ja sooritada positiivse 
tulemusega arvestuslikud testid Moodle keskkonnas 

Sisu lühikirjeldus 
 

Kursusel käsitletakse Eesti meditsiini ajaloo ja tänapäevaga seotud teemasid ning 
tutvustatakse arstiteaduse erinevaid aspekte.  
Loengute temaatika hõlmab süvendatult nii kliinilise kui ka molekulaarse 
meditsiini valdkondi.  
Vaadeldakse meditsiiniajaloo, mikrobioloogia, anatoomia, sisehaiguste, 
meditsiinilise biokeemia  ja teisi küsimusi. 
Tutvustatakse sissesaamistingimusi ning õppimist TÜ arstiteaduskonnas. 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

• Sain kursuselt täpselt selle, mida soovisin. Sain arsti elukutsest lühiülevaate. 
• Parim kursus gümnaasiumi lõpetajale, kes soovib õppida arstiteadust. Anti väga palju head informatsiooni 

sissesaamise ja kandideerimise kohta, samuti tudengitega vestlemine oli üllatavalt humoorikas ja kasulik 
minu otsuste tegemisel.  

• Üldse olen väga õnnelik, et kasutasin ära võimalust kogeda, mis võib kujutada endast arsti amet. Kõige 
rohkem meeldis lektorite  ja Triin Luha suhtumine meie vastu - alati oldi valmis vastama küsimustele ja 
oldi väga sõbralik, see tekitas klassis väga mõnusa õhkkonna. See on ka üks põhjustest, miks iga kord 
tahtsin jälle tulla. Kõige huvitavam oli muidugi praktika osa.  

• Olen väga rahul, et valisin selle kursuse. Sain palju uut ja huvitavat teada. 
• Aitas selgusele jõuda, kas meditsiini õppimine tuleks minu puhul kõne alla, sain aimu meditsiiniõpilase 

(igapäeva)elust, koormusest ja õpingutest. Väga hea kursus! 
• Siinkohal tahan tänada õppejõude, kes tegid sellel kursusel osalemise võimalikuks. Arvan, et see oli tore 

ning ennast hariv kogemus, mida soovitaksin ma paljudele. See kogemus jääb kauaks meelde. :) 
• Mulle meeldis see kursus just sellepärast, et see ei olnud ainult netipõhine :) 
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