Uurimistööde konsultandid ja teemad.

1

Valdkond
ajalugu

Ees‐ ja perekonna nimi
Kati Reinhold

2
3

etnobotaanika
füüsika

Renata Sõukand
Anna Shugai

4

füüsika

Valeri Vassiltšenko

5

füüsika või
kosmosetehnoloogia

Mihkel Pajusalu

6
7

geenitehnoloogia, geneetika
informaatika

Riin Tamm
Konstantin Tretjakov

9

keel

Liina Tammekänd

Uurimistöö teema
Taimede kasutus (nt rahvameditsiinis, looduslike liikide toiduks kasutamine, laste
näksid loodusest), taimede tundmine ja äratundmine, ravimtaimemaastik,
platseebo.
Materjalide radiatsiooni kindlus.
Analoogelektroonika.
Üldiseks alaks biofüüsika/spektroskoopia ja satelliiditehnoloogia/üldisemalt
kosmosetehnoloogia või ka robootika projektid. Võimalik midagi tudengisatelliidi
raames teha.
Inimese geneetika, komplekshaigused, farmakogeneetika, vananemine ja
pikaealisuse geneetika
Tehisintellekt. Masinõpe. Bioinformaatika.
Võrdlev religioon, religioonifilosoofia, sotsiolingvistika (individuaalne mitmekeelsus
ja emotsioonid, keeleelulood, mitmekeelne narratiiv), tõlkimise ja terminoloogiaga
seotud küsimused.

8

keelekasutuse
interdistsioplinaarne uurimine Maarja Siiner

10

keemia

Aleksei Bredihhin

Sotsiolingvistika, keelepoliiitka, keelepsühholoogia, keelekorraldus, ekolingvistika.
Keele kasutuse korraldamine ja reguleerimine laias laastus, igapäevasest suhtlusest
keelehoiakute, diskursuste keeleseadusteni
Orgaaniline keemia, metallorgaanilised ühendid ja nende reaktsioonid, cross‐
coupling reaktsioonid.

11

keemia

Andi Kipper

Orgaaniline keemia

12
13
14

kirjandus, folkloristika
loodusteadus
loodusteadus

Katre Kikas
Riina Vaht
Sirgi Saar

Rahvaluule ja kirjanduse suhted, rahvuslus, mineviku talletamine ja tõlgendamine
Hüdroloogia, kaevandusala ökoloogia/taimestik .
Taimebioloogia

15

loodusteadus

Merle Looring

Inimgeograafia, majandusgeograafia, regionaalplaneerimine, rannikupiirkondade ja
merealade majandamine.

16

loodusteadus

Triinu Visnapuu

Mikrobioloogia, bakterite geneetika, suhkrute bioloogia.

17

loodusteadus

Krista Takkis

Botaanika, taimeökoloogia; maastikumuutused ning nende mõju taimedele ja
liigirikkusele.

18

loodusteadus

Elle Roosaluste

Looduskaitse, botaanika, taimeökoloogia.

19
20
21
22
23

majandusteadus
meditsiin
politoloogia
psühholoogia
tehnoloogia

Mark Kantšukov
Marina Shunina
Kats Kivistik
Gerly Kukk

Rahandus, nii üldiselt kui ka kitsamalt
Kõik mis on seotud immunoloogiaga

Meelis Kull

24

tehnoloogia

Martin Järvekülg

25
27
26

tehnoloogia
usuteadus
õigus, haridus

Leo Siiman
Age Ploom
Jüri Ginter

Emotsioonid, mälu, tähelepanu ja nende protesside ajubioloogia
Masinõpe, tehisintellekt.
Materjaliteadus
Õpilaste ruumikujutluse arendamine ja visuaalne probleemi lahendamine, 3‐D
arvuti tarkvara kasutamine õpetamise ja õppimise toetamiseks, digitaalset 3‐D
mudelid ja interaktiivsed animatsioonid loodusõpetuses (nt koostada 3‐D
õppematerjal gümnaasiumi bioloogia õppimiseks).
Kõik mis on seotud islamiga, konvertidega, kristlusega
Õpilase õigused ja kohustused

