Aastaraamat 2010 / Tallinna Tehnikaülikool, Virumaa Kolledž2011
Andres Keevallik: kõrgkoolid peavad erialasid kärpima : [intervjuu]Salu, MikkPostimees2011 / lk. 4
Arhitektuur Tehnikaülikooli : [ettepanek arhitektuurieriala magistriõppeprogrammi väljatöötamisest TTÜs : lühisõnum]Inseneeria2011 /
3, lk. 6
Automaatika kateedri algusaastatest, A-päevast ja Hanno SillamaastAarna, OlavTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20122013 / lk.
197-203 : ill
Bankwesenslehrprozess in Tallinner Technischen Universität TTURaudsepp, OlevPapers of the 4th Conference on Financial Sector
Reform in Central and Eastern Europe, 24-26 April 1998, Tallinn. Vol. 21998 / p. 227-230
Chemistry as a subject according to the opinions of students of different countriesLukason, A.23rd Estonian Chemistry Days :
abstracts of scientific conference1997 / p. 83
Design thinking as a tool to teach experience marketingLeppiman, Anu; Kukk, JanaRethinking Entrepreneurship : Challenges for
Management Education in Rising Economies : proceedings of the 25th CEEMAN Annual Conference, 20-22 September 2017,
Hangzhou, China2017 / p. 72-73 : illhttp://www.ceeman.org/docs/default-source/cac-2017/proceedings-of-the-25th-ceeman-annualconference.pdf?sfvrsn=0
Drawing management in Estonian companiesMägi, Rein; Sepsivart, MarkoEngineering Graphics Baltgraf - 7 : proceedings of the
Seventh International Conference : (May 27-28, 2004, Vilnius, Lithuania)2004 / p. 111-115 : ill
E-learning and descriptive geometryAnnuka, Harri; Hunt, TeaEngineering Graphics Baltgraf - 7 : proceedings of the Seventh
International Conference : (May 27-28, 2004, Vilnius, Lithuania)2004 / p. 152-155
Erinevate riikide õpilaste hinnangud keemiale kui õppeaineleLukason, A.XXIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete
referaadid1997 / lk. 74
Esimene A-päev ja lipu saamisluguKukk, Vello; Rehepapp, ÜloTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20122013 / lk. 194-196
Faculty of Mechanical Engineering 20142014
Fakultät Mechanik, Institut für FeinwerktechnikAjaots, Maido; Märtson, Ivar; Laaneots, Rein; Kiitam, AndresLehre und Forschung in
der Mikro- und Feinwerktechnik [an den Universitäten, Hoch- and Fachhochschulen der europäischen Länder] : das Handbuch1995 /
[8] S
Haldusjuhtimine kutsub võimalusega riigitööle saada : [eriala populaarsusest Tallinna Tehnikaülikoolis. Kommenteerivad erialale
pürgiv Kaire Keskküla ning TTÜ haldusjuhtimise ja eurouuringute õppetooli assistent Leo Aadel]Kuimet, Peeter; Keskküla, Kaire;
Aadel, LeoPostimees2005 / 16. juuli, lk. 9 : fot
Informaatika õppeaine programmi kavandMikli, ToomasHaridus1993 / 5/6, lk. 47-49
Integrated contact- and e-learning course in managerial psychology for engineering studentsIlvest, Jüri jr; Teichmann, MareInnovations
in e-learning, instruction technology, assessment and engineering education2007 / p. 243-247 : ill
Integration of non-technical engineering competences into contemporary engineering curriculaRüütmann, Tiia; Parts, Velli; Teichmann,
Mare; Kipper, HantsInternational journal of engineering pedagogy2013 / p. 20-25
Isiku rahanduse osast rahandusõppeainete süsteemisLiikane, KarinEesti üleminekul turumajandusele : Eesti Vabariigi 75.
aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi teesid1993 / lk. 26-28
IT-valdkond vajab tudengeid välisriikidestJervan, GertEesti Päevaleht2014 / Ärileht, lk. 16-17
Kas 130 tundi on piisav ühe teema süvitsi läbimiseks?Lelumees, RasmusMente et Manu2016 / lk. 32-33 :
fothttp://www.ttu.ee/public/u/ulikool/Tutvustus/ajaleht-mente-et-manu/MM_2016_04/index.html
Kas digiseade teeb nutikaks?Lorenz, BirgyÕpetajate Leht2020 / lk. 5 : portrhttps://opleht.ee/2020/03/kas-digiseade-teeb-nutikaks/
Kas oht ikka varitseb? : [eetikakursuse sisseviimise vajalikkusest TTÜs]Laanemäe, AareTehnikaülikool1995 / 23. jaan., lk. 6
Keemiainsenerid Tallinna TehnikaülikoolistÖpik, Andres; Mikkal, ValdekEesti Keemia Selts 751994 / lk. 56-62: sk
"Kitsas" ja "lai" matemaatikaKübarsepp, JakobPostimees2014 / lk. 13

Kolledž ja gümnaasium tihendavad koostööd [Võrguväljaanne]Kiil, UrmasSaarte Hääl2022 / Lk.
2https://dea.digar.ee/article/saartehaal/2022/06/16/4.5
Kolm lõimitud õppeainet said toetuseRebane, KristjanMente et Manu2015 / lk. 22
Koroona kiuste eksamile: riigieksami sooritamiseks võib sel kevadel olla kolm võimalust [Võrguväljaanne]Ladva,
Assoohtuleht.ee2021"Koroona kiuste eksamile: riigieksami sooritamiseks võib sel kevadel olla kolm võimalust"
Kuidas ja mida saab infosüsteemide valdkonnas õppida Tallinna TehnikaülikoolisMikli, ToomasArvutustehnika ja Andmetöötlus1997 /
10, lk. 29-37: ill
Kuidas võtta aineid teistest kõrgkoolidest? : [vastastikku vaba liikumise ja õppeainete valiku võimalused kõrgkooliti]Somelar,
MirjamÜliõpilasleht2000 / 4. sept., EÜLi teave sisseastujatele, lk. 2
Kuidas õppida? : [artiklite kogumik]1972https://www.ester.ee/record=b1453033*est
Kuidas õppida? : [artiklite kogumik]1970https://www.ester.ee/record=b1453034*est
Kuidas õppida? : [artiklite kogumik]1971https://www.ester.ee/record=b1453035*est
Kuidas õppida? : abiks I kursuse üliõpilastele1969https://www.ester.ee/record=b1348841*est
https://www.ester.ee/record=b1346720*est
Kuidas õppida? : kaugeõppeteaduskonna I kursuse üliõpilastele1971https://www.ester.ee/record=b1453036*est
Kuidas õppida? : kaugõppeteaduskonna II kursuse üliõpilastele1974https://www.ester.ee/record=b1313515*est
Kuressaare kolledž hakkab koolitama elektroonikuid : [sõnum]Aavik, SveaMeie Maa2000 / 5. veebr., lk. 3
Kuressaares saab õppida väikelaeva projekteerimistPrii, Jaanis; Hartikainen, AnniInseneeria2010 / 6, lk. 16
Kõrvalerialadest TTÜ-sOjakallas, Sten-Ander; Liiv, OliverStudioosus2015 / lk. 9
Küberkriminalistid peavad valmistuma ka inimese mällu häkkimiseksLõugas, HansEesti Päevaleht2014 / lk. 17
Loodusteaduslike ainete toimetulekupaunastVilu, RaivoEesti bioloogiaõpetajate konverents : Tartu, 5.-6. mai 2000 : teesid2000 / lk.
14
Majanduspoliitiliste õppeainete õpetamine TTÜ majandusteaduskonnasRaudjärv, MattiMajandusteadus ja majandusharidus Eesti
Vabariigis : rahvusülikooli 75. aastapäevale pühendatud konverentsi ettekanded ja teesid (24. november 1994)1995 / lk. 73
Majandusõpetajate inspiratsioonipäev annab ideid ehk Kuidas gümnasiste investeerimispisikuga nakatada [Võrguväljaanne]Sõrmus,
Heiliopleht.ee2021"Majandusõpetajate inspiratsioonipäev annab ideid ehk Kuidas gümnasiste investeerimispisikuga nakatada"
Meenutusi õpingutest, erialast ja kateedrist : [ettekanne kõnekoosolekul "50 aastat elektrimasinate kateedri asutamisest" TTÜ
energeetikamaja Voldeku auditooriumis 8. dets. 2012]Siimar, VeikoTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20122013 / lk. 209-212
Merebioloogia laager - kirjeldamatud elamused Itaalia loodusesKirs, KetreStudioosus2017 / lk. 12-13
Meri annab erinevaid töid ja hobisid kogu eluksMeremess ... : [ajalehe Eesti Ekspress lisa]2020 / Lk. 1011https://www.ester.ee/record=b4817764*est
Mida arvab tudeng kultuuriloo kursusest? : [anonüümse ankeetküsitluse põhjal]Laanemäe, AareTehnikaülikool1992 / 5. märts, lk.
8https://www.ester.ee/record=b5309277*est
Miks on matemaatika raske? [Võrguväljaanne]Janson, Kunoopleht.ee2022 / Lk. 5"Miks on matemaatika raske?"
https://dea.digar.ee/article/opetajateleht/2022/01/28/7.5
Mодернизация программы предмета "Oсновы химической технологии"Zguro, AntoninaAastaraamat 2020 : TalTech Virumaa
Kolledž2021 / lk. 37-38 : fothttps://www.ester.ee/record=b2666429*est http://data.vk.edu.ee/aastaraamat20/
14. märts on päev, mil võiks mõelda kahele olulisele aineleKuuseok, PaavoÕpetajate Leht2021 / Lk. 4-5 :
fothttps://dea.digar.ee/article/opetajateleht/2021/03/12/6.3

NLKP ajalugu kui kõrgema kooli õppeaineLarin, PeeterAbiks NLKP ajaloo õppijaile. 4. vihik : metoodilisi nõandeid üliõpilastele1974
/ lk. 3-10https://www.ester.ee/record=b1305303*est
Noored ja majandus käivad kokku küllNiine, TarvoÄripäev2020 / lk. 13https://www.ester.ee/record=b2122331*est
https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/02/26/tarvo-niine-noored-ja-majandus-kaivad-kokku-kull
Nutiseadme abil õpitakse meil liiga väheLorenz, BirgyÕpetajate Leht2020 / Lk. 6https://opleht.ee/?
s=nutiseadme+abil+%C3%B5pitakse+meil+
Näitlike õppevahendite kasutamisest tehnilistes õppeainetesRooraid, HillarÕppemetoodika küsimusi ; 121975 / lk. 8186https://www.ester.ee/record=b1346720*est
Peidetud kursus : toitumisõpetus KT00250Sala, LiinaStudioosus2015 / lk. 20-21
Programmes and courses taught in English [at] Tallinn Technical University
1999/20001999https://www.ester.ee/record=b1349321*est
Põlevkivile orienteeritud kõrgharidus EestisReinsalu, EnnoPõlevkivi kaevandamise, töötlemise ja hariduse perspektiivid :
põlevkivitehnoloogia ja hariduse konverents 2009 : [17. aprill 2009, Jõhvi]2009 / lk. 45-48 : fot
Raamatukoguõpetus vanematel kursustelKaasik, Imbi; Nurmiste, TaimiErialapäeva ettekannete teesid : (Tallinn, 7. dets. 1987)1987 /
lk. 21-22
Rahandusainete süsteem Tallinna TehnikaülikoolisLiikane, KarinMajandusteadus ja majanduspoliitika Eesti Vabariigis : ettekannete
teesid ja artiklid (Tartu-Värska-Tartu, 27.-28. mail 1994)1994 / lk. 41-42: sk
Rahandusõppeainete õpetamisest Tallinna TehnikaülikoolisTammeraid, AitaEesti üleminekul turumajandusele : Eesti Vabariigi 75.
aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi teesid1993 / lk. 70-72
Rahvusvaheline karjäär nii maal kui merelEdasiõppija 2016 : teatmik gümnaasiumilõpetajale2016 / lk. 25 : ill
Rain Ottis : tõsised mängud kübermaailmas [Võrguväljaanne}Ottis, Rainerr.ee2019 / fotRain Ottis: tõsised mängud kübermaailmas
Research and study process in the Department of Electrical Drives and Power Electronics TTULehtla, Tõnu; Lahtmets, RainActual
Problems of Electrical Drives and Industry Automation : the research symposium of young scientists : Tallinn, Estonia, May 31 - June
5, 19991999 / p. 9-11
Research of student interest in chemistry as a subjectRoosioks, V.23rd Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific
conference1997 / p. 134: ill
Riia Tehnikaülikooli panus elektrotehnika õpetamisse EestisMetusala, TiitTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20122013 / lk. 61-65
Rohelised ja ettevõtlikud erialad on populaarsed : [abiturientide küsitlust kommenteerib TTÜ projektijuht Maris Lehtmets]Rõivas, Pille;
Lehtmets, MarisÄripäev2006 / 25. aug., lk. 28
Sinu teaduskonna kõige paremad ja halvemad õppeained on ...Muld, MeeliaStudioosus2015 / lk. 7
Sissejuhatus ringmajandusseMente et Manu2022 / lk. 11https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Sport on popp : [TTÜs on kehalise kasvatuse deklareerinud 300 nais- ja 576 meestudengit]Käärd, Liisa-LotteStudioosus2003 / mai,
lk. 12 : ill
Tallinn University of Technology Magazine2014
Tallinna Tehnikaülikool uues iseseisvusaja muudatustes : [väljavõtteid Rein Jürgensoni kaheköielisest raamatust : arhitektuuriõppest
TTüs]Jürgenson, Rein, inform100 aastat TTÜ ehitusinsenere2018 / lk. 353-361 : portr
Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži kümme aastat : 1999-2009Keerberg, Anne; Kaps, Tiit; Raadik, Jana; Nurk, Girli; Kalde,
Marli; Prii, Jaanis2009https://www.ester.ee/record=b2488771*est
Tallinna Tehnikaülikooli sisseastuja teatmik : 2007Lehtmets, Maris; Sürje, Peep2007http://www.ester.ee/record=b1221725*est
Tallinna Tehnikaülikooli sisseastuja teatmik 20102009http://www.ester.ee/record=b1221725*est
Tallinna Tehnikaülikoolis saab õppida nii eesti kui ka vene keelesPõhjarannik2012 / lk. 8

Tallinna Tehnikum1931https://www.ester.ee/record=b1430857*est
Tallinna Tehnikum : [juhtimisstruktuur, eksamineerimise kord, õppekavad][1921?]https://www.ester.ee/record=b1253348*est
Tallinna Tehnikumi (1920. a. põhikiri) õppejõudude nimestik 1919-1936[S.a.]https://www.ester.ee/record=b5296382*est
[Tallinna Tehnikumi (1920. a. põhikiri) ajalooline ülevaade : fotokoopiad lahtistel
lehtedel][s.a.]https://www.ester.ee/record=b5298503*est
Tallinna Tehnikumi põhikiri : (seadusandliku delegatsiooni poolt 14. mail 1920. a. vastu
võetud)1921https://www.ester.ee/record=b4200082*est
Tallinna Tehnikumi põhikiri : seadusandliku delegatsiooni poolt 14. mail 1920. a. vastu võetudTallinna Tehnikum 702005 / lk. 66-74
Tallinna Tehnikumi õppekavad1929https://www.ester.ee/record=b1645265*est
TalTech. 80 aastat majandusharidust: tudengid aitasid arendada Tallinna lennujaama teenusedisaini
[Võrguväljaanne]äripäev.ee2021"TalTech. 80 aastat majandusharidust: tudengid aitasid arendada Tallinna lennujaama
teenusedisaini"
Toetuse said kaheksa õppeainetRebane, KristjanMente et Manu2015 / lk. 21
Toiduõpetuse algusaastadKann, AinoTeaduselt tootmisele : toiduõpetus ja tootearendus - suunad ja perspektiivid2006 / lk. 7-15 :
portrhttps://www.ester.ee/record=b2146081*est
TTÜ spartakiaad ehk rektori rändkarika algupäraMalm, MartinStudioosus2014 / lk. 27
TTÜst saab nüüd arhitekti kutseÄripäev2015 / lk. 17
Tudengid aitasid arendada Tallinna lennujaama teenusedisainiÄripäev2021 / Lk. 6https://www.ester.ee/record=b1071975*est
Tudengid, ettevõtjad ja teadlased hakkavad ühiselt lahendama ühiskonna kriitilisi probleemeKaru, Karl-ErikMente et Manu2021 / lk.
34-35https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Tunniplaan internetis : [www.ttu.ee, õppimine, tunniplaan]Mente et Manu2001 / 6. veebr., lk.
4https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Uuest semestrist rohkem tasuta vabaõpet! : [alates 2010/2011. õ-a kevadsemestrist üliõpilastele rohkem tasuta oma õppekavasse
mittekuuluvaid aineid]Mente et Manu2011 / lk. 4 : fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Uus ajajärk Eesti sillaehitusesKarner, Kadrin; Idnurm, JuhanÄripäev2015 / Ehitus, lk. 11-16
Uus algusHagelberg, RaimundElust ja endast : esimesest Eesti Vabariigist ... teise Eesti Vabariiki2008 / lk. 93-116 :
fothttps://www.ester.ee/record=b2371720*est
Uus programm ja uut tüüpi õpetus : [õppeainest "Müük välisturgudel ja messidel"]Lumiste, RünnoTeataja / Eesti KaubandusTööstuskoda2013 / lk. 10
Uus õppeaine annab tudengile kinnituse, et ta õpib õiget asjaSommer, SvenMente et Manu2018 / lk. 44-45 :
fothttp://www.ester.ee/record=b1242496*est http://dea.digar.ee/publication/AKmenteetmanu https://www.ttu.ee/public/m/mente-etmanu/MM_05_2018/mobile/index.html
Valdkondlikud arutelud : [18. sept. 1998 : Tänapäeva keskkonnasäästliku ehituse probleemid; Masina- ja aparaadiehituse
konkurentsivõime tõstmise probleemid; Eesti energeetika optimaalne areng; Väikeriigi majandusmudeli erinevad aspektid; Quo
vadis, materjaliuuringud?; Tehnikaülikooli biomeditsiinitehnika maailmakaardil; Alusuuringute rakenduslikud väljundid keemias;
Infotehnoloogia õpetamine Eesti ülikoolis - mida oskame ja tahame teha, mida peaksime tegema?Tallinna Tehnikaülikooli
aastaraamat 19981999 / lk. 60-64
15 inimest ühele kohale : [konkursist TTÜsse, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli]Kello, KarlÕpetajate Leht2015 / lk.
11
Virumaa kolledž pakub gümnaasiumidele hariduskiirendit [Võrguväljaanne]postimees.ee2022Virumaa kolledž pakub
gümnaasiumidele hariduskiirendit

Vähem looduskaitsjaid, rohkem IT-arendajaid. Ministeerium ootab ülikoolidest rohkem tulevikutöötajaid.Tankler, LauriEesti
Päevaleht2018 / lk. 8
Väliseksperdid: Tallinna ülikooli õigusakadeemia tuleb TTÜ-ga liitaTammeorg, TeeleEesti Päevaleht2015 / lk. 7
Väljalangus on probleemKello, Karl; Kübarsepp, JakobÕpetajate Leht2017 / lk. 12
Õpilashuvi uuring keemia kui õppeaine vastuRoosioks, V.XXIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid1997
/ lk. 123: ill
Õpinguaastad : [Tallinna Polütehnilises Instituudis soojusenergeetika erialadel]Jõgisu, Eimar; Tiedemann, JaanOAS-65 inseneriteel :
TPI soojusenergeetika kateedri 1965. aasta vilistlaste meenutusi ja mõtisklusi tudengiajast, õppejõududest, üksteisest,
inseneritööst2015 / lk. 45-52 : fot
Õpingunavigaator : tootearenduse ja tootmistehnika eriala2003http://www.ester.ee/record=b1809250*est
Õpingute eest peab maksma mitusada tudengit, kes enda teada astusid tasuta ülikooliTammeorg, TeeleEesti Päevaleht2014 / lk. 6
Õppeaine "Tööstusettevõtte organiseerimine ja plaanimine" õpetamise metoodilisi probleemeGerndorf, KostelTööstuse plaanimise
eriala loomine ja väljakujundamine : õppeaine "Sissejuhatus erialasse" metoodiline juhendmaterjal1986 / lk. 4448https://www.ester.ee/record=b1240966*est
Õppesuunad : [TTÜ-s]Tehnikaülikool1991 / 25. apr., lk. 2-5
Üliõpilaste hinnangud õppejõududele ja õppeaineteleUdam, MaikiMente et Manu2004 / 18. veebr., Kvaliteet, lk.
2https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Вирумааский колледж может начать подготовку преподавателей естественных наук [Online resource]Sommer-Kalda,
Sirlesevernojepoberezhje.postimees.ee2022
Государство выделит школам дополнительно 11 миллионов евро, чтобы восполнить пробелы в образовании [Online
resource]vestniktartu.ee2021"Государство выделит школам дополнительно 11 миллионов евро, чтобы восполнить пробелы в
образовании"
Как учиться?1972https://www.ester.ee/record=b1450795*est
Как учиться?1970https://www.ester.ee/record=b1381009*est
Как учиться?1971https://www.ester.ee/record=b1362159*est
Как учиться? : в помощь первокурснику1969https://www.ester.ee/record=b1353638*est https://www.ester.ee/record=b1346720*est

