A. Köstner tehnikadoktoriksTehnika ja Tootmine1980 / lk 11https://www.ester.ee/record=b1073047*est
Activity report of the expert system group (Department of Information Processing)Parmakson, Priit; Tepandi, JaakTallinna
Tehnikaülikooli Toimetised1993 / lk. 15-27
Arhitektuuri kateederKruusimägi, JutaEhitusinsenerid TPI-st : [kogumik]1986 / lk. 63-66 ;
fotodhttps://www.ester.ee/record=b1248083*est
Autoeriala ja autokateeder TPI-sSillat, ReinAutotransport ja Maanteed : informatsiooniseeria 81983 / lk. 16https://www.ester.ee/record=b1181335*est
Automaatika kateeder/instituut 12.03.1960-12.03.2010 : 502010http://www.ester.ee/record=b2663726*est
Automaatika kateedri algusaastatest, A-päevast ja Hanno SillamaastAarna, OlavTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20122013 / lk.
197-203 : ill
Autonduse protsesside modelleerimineSillat, Rein; Varvas, ReinTehnikauuringute areng Eesti NSV-s : vabariikliku konverentsi
ettekannete teesid Tallinn, 15.-16. oktoober 19861986 / lk. 152-153https://www.ester.ee/record=b1258828*est
Autoteede kateederVaimel, AntsEhitusinsenerid TPI-st : [kogumik]1986 / lk. 74-81https://www.ester.ee/record=b1248083*est
Autoteede kateeder1987https://www.ester.ee/record=b1231478*est
Autovedudealastest uurimistöödest autokateedrisVarvas, Rein; Nirk, TaviAutotransport ja Maanteed : informatsiooniseeria 81983 / lk.
18-20https://www.ester.ee/record=b1181335*est
Diplomiprojektide ja -tööde juhendamisest elektrisüsteemide kateedrisTapupere, Olev; Raesaar, PeeterÕppemetoodika küsimusi ;
101973 / lk. 137-142https://www.ester.ee/record=b1346720*est
Eellugu elektrotehnika ja elektrimasinate õpetamisest Tallinna TehnikaülikoolisKilk, AleksanderElektrotehnika aluste ja
elektrimasinate instituut 50 : infokilde tänapäevast ja möödunust2016 / lk. 32-33
Ehitusinsenerid TPI-st1986https://www.ester.ee/record=b1248083*est
Ehituskonstruktsioonide kateederLaul, Heinrich; Kulbach, ValdekEhitusinsenerid TPI-st : [kogumik]1986 / lk. 43-54 ;
fotodhttps://www.ester.ee/record=b1248083*est
Ehitusmaterjalide kateederKikas, VernerEhitusinsenerid TPI-st : [kogumik]1986 / lk. 67-70 ;
fotodhttps://www.ester.ee/record=b1248083*est
Ehitusmaterjalide kateeder1987https://www.ester.ee/record=b1236900*est
Ehitusmehaanika kateeder1987
Ehitusmehaanika kateederTärno, ÜloEhitusinsenerid TPI-st : [kogumik]1986 / lk. 54-58 ;
fotodhttps://www.ester.ee/record=b1248083*est
Ehitustehnoloogia kateederVahelaid, Olav-AleksanderEhitusinsenerid TPI-st : [kogumik]1986 / lk. 58-63 ;
fotodhttps://www.ester.ee/record=b1248083*est
Ehitustehnoloogia kateeder1987https://www.ester.ee/record=b1236896*est
Eilne, tänane, homne : [tööst TPI automaatika kateedris]Einer, Lauri; Sillamaa, HannoTallinna Polütehnik : TPI parteikomitee,
rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja1974 / lk. 4https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0be4ed1e-9578-4355bca9-1c1e062172f1
Elektriajamite kateederSakkos, Heinar; Tomson, Jaan1980https://www.ester.ee/record=b1059750*est
Elektroenergeetikud TPI-stMetusala, Tiit; Raesaar, Peeter1989https://www.ester.ee/record=b1214790*est
Elektronarvutite kateeder - 25Sats, UlliTehnikaülikool1992 / 22. jaan., lk. 5
Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut 50 : infokilde tänapäevast ja
möödunust2016http://www.ester.ee/record=b4560920*est

InformaatikainstituutJürgenson, Rein, inform.2009http://www.ester.ee/record=b2543870*est
Infotöötluse kateeder : lugu ühe kateedri sünnist, arengust ja instituudiks kasvamisestJürgenson, Rein,
inform.2008http://www.ester.ee/record=b2394494*est
Juhtimise ja plaanimise kateedri teaduslik uurimistööPaalberg, Harry; Üksvärav, RaoulTööstuse plaanimise eriala loomine ja
väljakujundamine : õppeaine "Sissejuhatus erialasse" metoodiline juhendmaterjal1986 / lk. 6678https://www.ester.ee/record=b1240966*est
Juhtimise ja plaanimise kateedri õppejõud ning uurimistööde inseneridKikas, Ants; Väli, EsterTööstuse plaanimise eriala loomine ja
väljakujundamine : õppeaine "Sissejuhatus erialasse" metoodiline juhendmaterjal1986 / lk. 3943https://www.ester.ee/record=b1240966*est
Kahekümnenda puhul : [TPI automaatika kateedri 20. aastapäevaks]Einer, LauriTallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi,
komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja1980 / lk. 4https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ce5dd20e-8bb6-44a7-b44115eaa8a3b5b0
25 aastat autokateedrit TPI-sLevet, RichardAutotransport ja Maanteed : informatsiooniseeria 81983 / lk. 615https://www.ester.ee/record=b1181335*est
Kateedri lepinguline uurimistöö ja juhtimiskonsultantide tegevusSaimre, TeoTööstuse plaanimise eriala loomine ja väljakujundamine :
õppeaine "Sissejuhatus erialasse" metoodiline juhendmaterjal1986 / lk. 79-89https://www.ester.ee/record=b1240966*est
Kateedri uurimistöö aastaaruande koostamise juhend1968https://www.ester.ee/record=b1335963*est
Kateedri välissidemedKolbre, PriitTööstusökonoomika kateeder 1940-19901990 / lk. 100-103 : ill
Kateedri õppemetoodikatöö korraldamise ja selle hindamise küsimusedÜksvärav, Raoul; Leimann, JaakÕppemetoodika küsimusi ;
131976 / lk. 36-41https://www.ester.ee/record=b1346720*est
KateedridTadolder, Jüri; Kulu, Priit; Mesila, Eda; Mesila, Rein; Levet, Richard; Kenk, Kalju; Rjadnev, Vilma; Ajaots, Maido; Papstel,
JüriMehaanikainseneride koolitus 1918-19981998 / lk. 51-95https://www.ester.ee/record=b1053823*est
Keemikute päeva eel. /TPI orgaanilise keemia kateedri tööst. Vestluskaaslaseks on prof. H. Raudsepp/Raudsepp, HugoTallinna
Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja1968 / lk.
1https://www.ester.ee/record=b1254708*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a2386b6-95b8-4645-93e2-c2a1fb419905
Kehaline kasvatus Tallinna Tehnikaülikoolis 1936-20082008https://www.ester.ee/record=b2419179*est
Koorikute dünaamika uurimisest TPI ehitusmehaanika kateedrisLahe, Andres; Metsaveer, JaanEhitus ja Arhitektuur : Eesti
Ehitusministeeriumi bülletään1988 / lk. 46-47https://www.ester.ee/record=b1294849*est
Kõne [elektrotehnika aluste] kateedri 25. aastapäeval 1987. aKont, AlarElektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut 50 : infokilde
tänapäevast ja möödunust2016 / lk. 21-26
Kümme aastat TPI teenindusökonoomika kateedritMäeltsemees, SulevKommunaalmajandus ja Teenindus : informatsiooniseeria
71980 / lk. 20-24https://www.ester.ee/record=b1146510*est
Masinaehitustehnoloogia kateederKüttner, Rein; Mesila, Eda; Mesila, Rein; Reedik,
Vello1987https://www.ester.ee/record=b1241220*est
Masinaehitustehnoloogia kateeder ja masinaehituse instituut 1918-20152015
Masinaehitustehnoloogia kateeder ja masinaehituse instituut. 1918-2015Tehnikamaailm2016 / lk. 83
Masinehitustehnoloogia kateedri areng ja tänapäevMesila, Eda; Mesila, Rein; Reedik, VelloTehnilise mõtte ja tehnikahariduse ajaloo
probleeme Eestis : vabariikliku konverentsi (20.-21. detsember 1984) materjalid. III, Tehnikaharidus1985 / lk. 7584https://www.ester.ee/record=b1255679*est
Meenutusi mäekateedris töötamise aastatestEigo, LembitMäeinseneride ettevalmistus ja kvalifikatsioon : Eesti Mäekonverents : 19.
märts 20042004 / lk. 85
Meie intervjuu : [TPI ühiskonnateaduste kateedrite tööst ja perspektiividest]Mattisen, EdgarTallinna Polütehnik : TPI parteikomitee,
rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja1971 / lk. 1, 4https://www.ester.ee/record=b1254708*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f3603bd4-abf8-47b1-a336-c19c6a9774a7

Metallide tehnoloogia kateeder 1947-1992. Materjalitehnika instituut 1992-20162016http://www.ester.ee/record=b4649065*est
Metoodilisi küsimusi kursuseprojektide ülesannete koostamisel sanitaartehnika kateedrisTibar, HarriÕppemetoodika küsimusi ;
101973 / lk. 149-153https://www.ester.ee/record=b1346720*est
Mootorialane uurimistöö autokateedrisSillat, ReinAutotransport ja Maanteed : informatsiooniseeria 81983 / lk. 1518https://www.ester.ee/record=b1181335*est
MäekateederReier, Alfred-HermannTallinna Polütehniline Instituut 1936 - 1986 : [kogumik]1986 / lk. 303307https://www.ester.ee/record=b1241989*est
Mäekateeder 501988
Mäekateedri side lõpetanutegaReier, Alfred-HermanÕppemetoodika küsimusi ; 21967 / lk. 5557https://www.ester.ee/record=b1346720*est
OAS-65 inseneritee kõrval2021https://www.ester.ee/record=b5451934*est
OAS-65 inseneriteel : TPI soojusenergeetika kateedri 1965. aasta vilistlaste meenutusi ja mõtisklusi tudengiajast, õppejõududest,
üksteisest, inseneritööst2015http://www.ester.ee/record=b4535813*est
Pildikesi poolest sajandist : arvutitehnika instituudi luguUbar, Raimund-Johannes2016http://www.ester.ee/record=b4639382*est
Poliitilise ökonoomia kateederRandveer, Mare; Kroon, HarriTallinna Polütehniline Instituut 1936 - 1986 : [kogumik]1986 / lk. 363367https://www.ester.ee/record=b1241989*est
Politoloogia kateedrist TPI-sNoorte Hääl : ELKNÜ Keskkomitee häälekandja1989 / lk. ?https://www.ester.ee/record=b1320792*est
Professor [Peeter] Kruus Kanadast : [külas keemiatööstuse protsesside ja aparaatide kateedris]Tehnikaülikool1992 / 11. juuni, lk. 3
Raadiotehnika kateeder : [reklaamprospekt]1986
Raadiotehnika kateeder, 1966-1991Meister, Ants; Lepp, Andres; Ots, Avo1991https://www.ester.ee/record=b1253550*est
100 aastat TTÜ ehitusinsenereÕiger, Karl; Engelbrecht, Jüri2018https://www.ester.ee/record=b5151206*est
Sanitaartehnika kateederPaal, LeopoldEhitusinsenerid TPI-st : [kogumik]1986 / lk. 70-74 ;
fotodhttps://www.ester.ee/record=b1248083*est
Sanitaartehnika kateeder/keskkonnatehnika instituut 1986-2016Loigu, Enn; Hääl, Kaido100 aastat TTÜ ehitusinsenere2018 / lk. 343352 : fot
Spetsialistide valmendamise meoodiline tagamine tööstusökonoomika kateedrisFominõh, JevgeniTööstusökonoomika kateeder
1940-19901990 / lk. 89-94
Spordiosakonna komplekteerimisest Tallinna Polütehnilises InstituudisTšesnokov, Aleksander; Dudkin, JaroslavKehaline kasvatus
kõrgkoolis : XIX vabariiklik teaduslik-metoodiline kehakultuuri konverents : teesid = XIX республиканская научно-методическая
конференция по проблемам физкультуры Физическое воспитание в высших учебных заведениях : тезисы1977 / lk. 99-101 :
tabhttps://www.ester.ee/record=b1267458*est
Spordiosakonna tööst Tallinna Polütehnilises InstituudisErm, Harry; Dudkin, JaroslavEesti NSV VII vabariiklik teaduslik-metoodiline
konverents kehakultuuri alal : [konverentsi materjalid]1964 / lk. 61-64 : tabhttps://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:373740
Stažeerimise probleeme TPI juhtimise ja plaanimise kateedrisGerndorf, KostelÜliõpilaste tootmispraktika ja noorte spetsialistide
stažeerimine = Производственная практика студентов и стажировка молодых специалистов : nõupidamise teesid, Tallinn, 5. 12.
1986. a1986 / lk. 39-40https://www.ester.ee/record=b1260709*est
Sõjaeelsest ehitusmehaanika ja konstruktsioonide kateedristRaidna, ValterEhitusinsenerid TPI-st : [kogumik]1986 / lk.
122https://www.ester.ee/record=b1248083*est
Sõna on Jaroslav Dudkinil. [Intervjuu TPI kehalise kasvatuse kateedri juhatajaga]Dudkin, JaroslavKehakultuur : Eesti
spordiajakiri1981 / lk. 371-373 : fot. (portree)https://www.ester.ee/record=b1226165*est
Tallinna Polütehnilise Instituudi teenindusökonoomika kateeder1980https://www.ester.ee/record=b1277993*est

Tallinna Tehnikaülikooli elektrotehnika instituudi kujunemislugu : [kronoloogia]Risthein, EndelElektrotehnika aluste ja elektrimasinate
instituut 50 : infokilde tänapäevast ja möödunust2016 / lk. [182]
Tallinna Tehnikaülikooli keemiateaduskond 1936-20022011https://www.ester.ee/record=b2666693*est
Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikainstituut 1936-2008Puusemp, Peeter2008http://www.ester.ee/record=b2394501*est
Teadusliku kommunismi kateederHallik, KlaraTallinna Polütehniline Instituut 1936 - 1986 : [kogumik]1986 / lk. 367370https://www.ester.ee/record=b1241989*est
Teadusliku töö suundadest elektrimasinate kateedrisKont, AlarElektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut 50 : infokilde
tänapäevast ja möödunust2016 / lk. 10-12
Teadusliku uurimistöö areng anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedrisVeiderma, Mihkel; Vilbok, HeinrichKõrgema tehnilise
hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis1986 / lk. 17-27
Teadustöö elektriajamite kateedrisTiismus, HugoKõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis1988 / lk. 100-109
Teadustöö elektrotehnika aluste kateedrisSamolevski, Georg; Kilk, AleksanderTallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi,
komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja1977 / lk. 2, 4 : fotohttps://www.ester.ee/record=b1254708*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/fa8782fc-dd9d-437d-be02-2d3850d8bc51
Teadusuuringud raadiotehnika kateedris alates 1966. aastastRätsep, ÜloTallinna Tehnikaülikooli Toimetised1991 / lk. 4-7
TPI ehituskonstruktsioonide kateedri uurimistööde arengustKulbach, ValdekTehnilise mõtte ja tehnikahariduse ajaloo probleeme
Eestis : vabariikliku konverentsi (20.-21. detsember 1984) materjalid. II, Teadusuuringud1985 / lk. 2837https://www.ester.ee/record=b1254708*est
TPI füüsika kateedri osast inseneride ettevalmistamiselMaasik, Voldemar; Pakkas, RoulTeaduskonverentsi "100 aastat
tehnikaharidust Eestis" materjalid1980 / lk. 192-196https://www.ester.ee/record=b1248544*est
TPI füüsika kateedri teadustöö arengustPaat, Aadu; Kukk, Peeter-EnnTehnikauuringute areng Eesti NSV-s : vabariikliku konverentsi
ettekannete teesid Tallinn, 15.-16. oktoober 19861986 / lk. 117-120https://www.ester.ee/record=b1258828*est
TPI kateedrite õppe-, kasvatus- ja teadustegevuse kontrollimise juhendEiner, Lauri1986https://www.ester.ee/record=b1216715*est
TPI mehaanikateaduskonna erialade ja kateedrite kujuneminePikner, MihkelTehnilise mõtte ja tehnikahariduse ajaloo probleeme
Eestis : vabariikliku konverentsi (20.-21. detsember 1984) materjalid. III, Tehnikaharidus1985 / lk. 117122https://www.ester.ee/record=b1255679*est
TPI sanitaartehnika kateeder1987https://www.ester.ee/record=b1236890*est
TTÜ tööstusökonoomika kateedri teaduslike uurimistööde areng ja koht vabariigi rahvamajandusesKalle, EedoTööstusökonoomika
kateeder 1940-19901990 / lk. 48-70
TTÜ tööstusökonoomika kateedri tegevus ökonomistide ja majandusinseneride valmendamisel : kroonika
kommentaaridegaToomaspoeg, JuhanTööstusökonoomika kateeder 1940-19901990 / lk. 8-47
Tulevaste tööstusraamatupidajate diplomitöödestVolt, VelloRakendusmajandusteaduste õpetamise metoodika X vabariiklik
konverents : ettekannete teesid1977 / lk. 24-26https://www.ester.ee/record=b1280549*est
Tuul tiibadesse TP kateedristKross, PeeterRaoul Üksvärav : publikatsioonid. Organisatsioon ja juhtimine 50. Meenutused
algaastaist2013 / lk. 69-71
Tööstusökonomistide ja majandusinseneride valmendamine ja edasijõudmine erialalToomaspoeg, Juhan; Tartu,
ÜloTööstusökonoomika kateeder 1940-19901990 / lk. 71-88
Tööstusökonoomika kateederKalle, Eedo1990https://www.ester.ee/record=b1250095*est
Tööstusökonoomika kateeder 1940-1990 : [artiklikogumik]Fominõh, Jevgeni; Kalle,
Eedo1990https://www.ester.ee/record=b1250087*est
Tööstusökonoomika kateeder, 1940-1990 : lõpetajad : [nimestik]1990https://www.ester.ee/record=b1217256*est
Vana kateeder : meenutusi Tallinna Polütehnilise Instituudi füüsika kateedrist aastatel 1953-1961Kõiv,

Madis2006https://www.ester.ee/record=b2179305*est
Vana kateeder : meenutusi Tallinna Polütehnilise Instituudi füüsiks kateedrist aastatel 1953-1961 : katkeid käsikirjastKõiv,
MadisTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20062007 / lk. 389-421
Veerandsada aastat raadiotehnika kateedril ja samapalju vanust ka raadiotehnilisel kõrgharidusel Eestis : [aastapäevakonverentsist :
vestlus J.Ratassepaga]Ratassepp, Jaak; Sats, UlliTehnikaülikool1991 / 26. nov., lk. 4
50 aastat automaatika kateedritAarna, OlavMente et Manu2010 / lk. 2 : fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
50 aastat IKT inseneride väljaõpet : [TTÜ automaatikainstituut tähistas juubelit automaatikapäevaga 12. märtsil]Gordon, BorisMente
et Manu2010 / lk. 4 : fot
15 aastat automaatika kateedritEiner, Lauri; Mägi, VahurTallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee,
ametiühingukomitee häälekandja1975 / lk. 3 : fothttps://digikogu.taltech.ee/et/Item/d8b648d2-dcaa-407f-a88f-f93c96db5435
Õppekirjanduse infopäevad kateedriteleKruus, IngridFondide kujundamine ja propaganda : erialapäevade ettekannete teesid :
(Tallinn, 8.-9. detsembril 1983. a.)1983 / lk. 15-16https://www.ester.ee/record=b1152675*est
Üliõpilaste teaduslikust uurimistööstNirk, Tavi; Varvas, ReinAutotransport ja Maanteed : informatsiooniseeria 81983 / lk. 2426https://www.ester.ee/record=b1181335*est
Итак, кафедра политологии?Livšits, JusefМолодежь Эстонии1989 / с. ?https://www.ester.ee/record=b1072621*est
К тридцатилетию кафедры теоретической механики Таллинского политехнического институтаKenk, KaljuРасчет и оптимизация
конструкций = Konstruktsioonide arvutamine ja optimiseerimine1985 / с. 5-6https://www.ester.ee/record=b1252449*est
http://hdl.handle.net/10062/33957
Кафедра автомобильных дорог1987https://www.ester.ee/record=b1355449*est
Кафедра санитарной техники1987https://www.ester.ee/record=b1355759*est
Кафедра строительной механики1987https://www.ester.ee/record=b2000706*est
Кафедра строительных материалов1987https://www.ester.ee/record=b1326898*est
Кафедра технологии машиностроенияKüttner, Rein; Mesila, Eda; Mesila, Rein; Reedik,
Vello1987https://www.ester.ee/record=b1222866*est
Кафедра технологии строительного производства1987https://www.ester.ee/record=b1356361*est
Кафедра электроприводаSakkos, Heinar; Tomson, Jaan1980https://www.ester.ee/record=b2029459*est
Кафедре процессов и аппаратов химической промышленности - 70 летSiirde, Enno; Kallas, JuhaTallinna Tehnikaülikooli
Toimetised1990 / lk. 3-11
Направление научной работы кафедры философии ТПИ и реализация ресултатов исследований в преподавательской
практике (некоторые аспекты)Väät, Helje-Mai; Štein, OttoПроблемы совершенствования преподавания общественных наук в
вузах ЭССР в свете материалов XXVII съезда КПСС : тезисы конференции, 25-26 сентября 1986 г.1986 / с. 9093https://www.ester.ee/record=b1222428*est
Научная работа кафедры обработки информацииVõhandu, LeoРазвитие научных исследований в области технических наук в
Эстонской ССР : тезисы республиканской конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г.1986 / с. 2830https://www.ester.ee/record=b1231513*est
Научная работа на кафедре санитарной техники ТТУPaal, Leopold; Suurkask, Valdu; Säärekõnno, JüriVIII симпозиум по
проблемам качества воды водоемов : тезисы докладов, Таллинн, 23-25 октября 1990 г1990 / с. 57-59
Некоторые вопросы повышения роли кафедр общественных наук в ходе перестройки высшей школыArhangelski,
VsevolodKõrgkooli kasvatussüsteemi täiustamine kõrghariduse uutmise tingimustes : vabariikliku teaduslik-praktilise konverentsi
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