Ainult hüppamisega pole selles koolis midagi teha : [Mati Talvik meenutab õpinguid TPI ehitusteaduskonnas aastatel 1960-62]Talvik,
MatiAvaja2003 / 18. nov., lk. 4 : fot
Ava(ja)sõna : [Tehnikaülikooli avatud ülikooli teaduslik-kirjandusliku väljaande ilmumise puhul : 1. nr. 18. nov. 2003]Avaja2003 / 18.
nov., lk. 1
Avajast arvatakse : [ajalehe kohta avaldavad arvamust TTÜ õppejõud ja EPMÜ rektor]Avaja2004 / 11. märts, lk. 1, 4 : ill
AvajasõnaAvaja2004 / 18. veebr., lk. 1
Avajasõna : [ajalehe toimetusse laekunud tööd näitavad vajadust sisekommunikatsiooni järele TTÜs]Ummelas, MartAvaja2004 / 21.
jaan., lk. 1https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Avajasõna : [ajaleht Avaja lõpetab ilmumise]Avaja2004 / 11. märts, lk. 1
Avatud ülikoolis esitletakse uusi e-kursuseid : [sügisel 2003 on toetuskonkonkursi raames valminud ja kolleegidele esitletud ekursused : loetelu]Avaja2003 / 18. dets., lk. 7
Avatud ülikoolist ja ülikooli avanemisestKangro, TiinaAvaja2003 / 18. nov., lk. 1
Doktorant: Alo Saks : [intervjuu TTÜ doktorantuuri pooleli jätnud Alo Saksaga]Saks, AloAvaja2004 / 11. märts, lk. 3 : portr
Doktorant: Indrek Rätsep : [intervjuu Indrek Rätsepaga]Rätsep, IndrekAvaja2004 / lk. 7 : fot
Doktorant: Liis Sipelgas : [Avaja küsimustele vastab TTÜ doktorant Liis Sipelgas]Sipelgas, LiisAvaja2004 / 21. jaan., lk. 11 : portr
Doktorant: Raivo Sell : [intervjuu TTÜ mehhatroonikainstituudi doktorandi Raivo Selliga]Sell, RaivoAvaja2003 / 18. dets., lk. 5 : portr
Eesti e-Ülikool - kõrghariduse arendajaTammeoru, EneAvaja2004 / 18. veebr., lk. 4-5
Eesti eÜlikool planeerib oma teist aastakonverentsi : [Eesti kuut ülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Infotehnoloogia
Sihtasutust ühendav eÜlikool planeerib 12.-13. märtsil 2004 TTÜs aastakonverentsi : eelteade]Avaja2004 / 21. jaan., lk. [12]
EITSA jagas ülikoolide kolledžitele toetusi Eesti e-Ülikooli õppekeskuste rajamiseks : [ka TTÜ Kuressaare Kolledž ja TTÜ Virumaa
Kolledž said toetusraha]Avaja2003 / 18. dets., lk.
E-kõrgharidus pakatab väljakutsetest - kas tahame ja julgeme need vastu võtta?Tammeoru, Ene; Udam, MaikiAvaja2004 / 11. märts,
E-Avaja, lk. 7 : fot
Esimesed e-õppe preemiad jagatud! : [anti välja neli 10 000-kroonist preemiat, preemiad said Tauno Otto, Vello Kukk, Avo Ots,
Kadri Sildvee]Avaja2003 / 18. nov., lk. 2 : ill
E-õpe kummitab... : [elektroonilise õppe mõistetest]Avaja2004 / 18. veebr., lk. 4
E-õppe müüdid ja tegelikkus : omad ja laenatud kogemusedRang, ToomasAvaja2004 / 21. jaan., lk. 8 : portr
Kes meil käisid? : [ehtekunstnik Harvi Varkki jutustab, kuidas TPIs õpitud automaatika- ja telemehaanika eriala on talle kasuks
tulnud]Varkki, HarviAvaja2003 / 18. dets., lk. 8 : portr
Kolm küsimust Andres Keevallikule : [Avaja küsimustele vastab TTÜ rektor Andres Keevallik]Keevallik, Andres; Lätti, LeoAvaja2003 /
18. nov., lk. 1 : ill
Kolm küsimust haldusprorektor Peep Jonasele : [Avaja küsimustele vastab Peep Jonas]Jonas, PeepAvaja2004 / 21. jaan., lk. 1 :
portr
Kolm küsimust TTÜ teadus- ja arendusosakonna juhatajale Ardo Kamratovile : [Avaja küsimustele vastab Ardo Kamratov]Kamratov,
ArdoAvaja2004 / 18. veebr., lk. 1
Kolm küsimust õppeprorektor Jakob Kübarsepale : [Avaja küsimustele vastab Jakob Kübarsepp]Kübarsepp, JakobAvaja2003 / 18.
dets., lk. 1 : portr
Kolm küsimust. Vastab TTÜ teadus- ja arendusprorektor Peep SürjeSürje, PeepAvaja2004 / 11. märts, lk. 1 : portr
Kuhu sõidab Eesti kõrgharidus? : [8.-9. jaan. 2004 toimunud Eesti avalik-õiguslike ülikoolide õppeprorektorite ja õppeosakondade

juhatajate väljasõidunõupidamisele TTÜ avatud ülikooli poolt toodetud filmis avaldavad mõtteid Olav Aarna, Endel Lippmaa, Hagi
Šein ja Henn Sarv : intervjuude lühikokkuvõtted]Aarna, Olav; Lippmaa, Endel; Šein, Hagi; Sarv, HennAvaja2004 / 21. jaan., lk. 6-7 :
portr., fot
Kuidas arendada (täienduskoolitus)toodet - räägi inimestega!, ehk, Täienduskoolitus mehaanikute pilgu läbi : [5. veebr. 2004 TTÜ
mehaanikateaduskonna korraldatud seminaril arutatust]Tamre, MartAvaja2004 / 18. veebr., lk. 3 : fot
Kuressaare Kolledž avab uue e-õppeklassi : [15. märtsil 2004]Avaja2004 / 11. märts, lk. 3
65-selt koju ahju peale? : [professoritele vanadustsensuse kehtestamise üle avaldavad arvamust Eesti kõrgkoolide professorid ja
vanemteadurid, sh. TTÜst]Avaja2004 / 21. jaan., lk. 2 : portr
65-selt koju ahju peale? Järg : [Karl Õigeri vastukaja Avaja arvamus-küsitlusele professorite vanadustsensuse teemal]Õiger,
KarlAvaja2004 / 18. veebr., lk. 2 : portr
Küsitlus: Kes suunab Eesti kõrgharidust? : [küsimustele vastavad Margus Pärtlas, ... Tiit Sinissaar, Jüri Engelbrecht, ... Olav Aarna
jt.]Pärtlas, Margus; Sinissaar, Tiit; Engelbrecht, Jüri; Aarna, OlavAvaja2004 / 11. märts, E-Avaja, lk. 2 : portr
Mida tahab õppejõud audikast? : [kokkuvõte TTÜ õppejõudude soovidest auditooriumide sisustamisel, selgitanud Avaja]Schults,
Eduard; Hunt, TeaAvaja2003 / 18. nov., lk. 4
Mille poolest erineb TTÜ... : [intervjuu Toomas Rangiga]Rang, ToomasAvaja2003 / 18. dets., lk. 2 : fot
Mille poolest erineb TTÜ... MIT-ist? : [Avaja küsimustele vastab Mart Tamre, kes töötas aastatel 1999-2000 Massachusetts Institute of
Technology's]Tamre, MartAvaja2004 / 21. jaan., lk. 4 : portr
Milleks meile täiendõpe? : [TTÜ avatud ülikooli täiendõppe projektijuhi Reet Neudorfi mõtteid 6.-8. nov. 2003 Aveiros, Portugalis
toimunud EUCEN-i sümpoosiumilt]Neudorf, ReetAvaja2003 / 18. dets., lk. 5 : portr
Mis motiveerib õppejõudu e-asjaga tegelema? : vestlusringis osalesid Kalle Tammemäe jt.Tammemäe, Kalle; Kalev, RaulAvaja2004
/ 11. märts, E-Avaja, lk. 4 : fot
[Oma infoallikate valikut tutvustab Jüri Engelbrecht]Engelbrecht, JüriAvaja2004 / 21. jaan., lk. 9 : portr. (Tark inimene soovitab)
Rahvusvaheline kvaliteedikonverents tulekul : kuidas kasvatada väärtust läbi õppimise? : [konverents toimub 29.-30. jaan. 2004
Tallinnas, peakorraldaja on Eesti Kvaliteediühing, kommenteerib Tiia Tammaru]Tammaru, TiiaAvaja2004 / 21. jaan., lk. [12]
Rahvusvaheline õpe - kuidas edasi? : [12.-13. jaan. 2004 TTÜs toimunud ülikooliõppe rahvusvahelisustamise seminarist, koolitajad
olid Christopher Price ja Rosemarie Lambert Londoni Thames Valley University'st, ka koolitajate ja osavõtnute arvamusi]Price,
Christopher; Lambert, RosemarieAvaja2004 / 21. jaan., lk. 3 : fot
SEFI e4 töögrupi aastakoosolek 2004. aastal Tallinnas! : [Mart Tamre ja Tiina Kangro muljeid 10.-13. dets. 2003 Rootsis Uppsala
Ülikoolis toimunud SEFI tehnikavaldkonna täiendõppe seminarist, järgmine aastakoosolek toimub detsembris 2004 Tallinnas
TTÜs]Tamre, Mart; Kangro, TiinaAvaja2003 / 18. dets., lk. 7
Šveitsi uksed on meile valla! : [Swiss Baltic Net avab Šveitsi-Balti akadeemilise koostöö arendamiseks Balti riikides
kontaktkeskused, Eestis alustab keskus tööd Tallinna Tehnikaülikoolis : lühisõnum]Avaja2004 / 21. jaan., lk. [12]
Teatud alad peavad paratamatult hääbuma : [teadusvaldkondade vahel ressursside jagamisest : küsimustele vastab EPMÜ rektor
Alar Karis]Karis, AlarAvaja2004 / 18. veebr., lk. 8 : portr
Teie viimatine eduelamus TTÜ-s? : [vastavad TTÜ töötajad]Avaja2004 / 18. veebr., lk. 2
TTÜ on saanud konsensuse e-õppe arendamise osas : [avatud ülikooli poolt välja pandud preemia parima arvamusavalduse eest
teemal "Miks ma ei arenda e-õpet?" jääb välja andmata võistlustööde puudumise tõttu]Avaja2003 / 18. dets., lk. 4 : ill
Tunne kolleegi. Enn Velmre : [intervjuu Enn Velmrega]Velmre, Enn; Rang, Toomas; Haldre, Eero; Oras, Anne; Min, MartAvaja2003 /
18. nov., lk. 3 : fot
Tunne kolleegi. Raivo Vokk : [intervjuu Raivo Vokiga]Vokk, RaivoAvaja2004 / 21. jaan., lk. 10 : fot
Tunne kolleegi. Rein Küttner : [intervjuu Rein Küttneriga]Küttner, Rein; Kübarsepp, Jakob; Kulu, Priit; Karaulova, TatjanaAvaja2003 /
18. dets., lk. 6 : portr
Tunne kolleegi: Andres Öpik : [intervjuu Andres Öpikuga]Öpik, AndresAvaja2004 / 18. veebr., lk. 6-7 : portr

Tunne kolleegi: Jüri Papstel : [intervjuu Jüri Papsteliga]Papstel, JüriAvaja2004 / 11. märts, lk. 2 : portr
Tööandjad hindasid TTÜ tudengeid ja lõpetanuid : [valmis uuring "Tööandjate hinnang TTÜ alates 2000. aastast lõpetanutele ja
üliõpilastele", ka väljavõtteid uuringust]Avaja2004 / 21. jaan., lk. 11
Uued toetused e-õppekursuste loomiseks jagatud : [TTÜ avatud ülikool jagas Eesti e-Ülikoolilt saadud toetusrahad õppejõududele :
kursuste ja õppejõudude nimekiri]Avaja2003 / 18. dets., lk. 7
Viga otsiti tööstusest, kuid võti oli hoopis ülikoolide käes, ehk, Kust tulevad innovaatilised ideed?King, Bob; Tammaru, TiiaAvaja2003
/ 18. dets., lk. 1, 3 : portr., ill
Üks soovTruve, ErkkiAvaja2003 / 18. nov., lk. 1,3 : fot
Üks soov : [6 soovi ülikoolielu parendamiseks]Õiger, KarlAvaja2004 / 21. jaan., lk. 2 : portr
Üks soov : [autori arvates Tallinna Tehnikaülikoolis juurdepääs erialasele teadusajakirjandusele Internetis võiks parem olla]Hinrikus,
HiieAvaja2003 / 18. dets., lk. 2 : portr
Üks soov : [et otsused ja reeglid kiiremini otsustajatelt adressaadini jõuaksid]Loide, Rein-KarlAvaja2004 / 11. märts, lk. 3 : portr
Üks soov : [mittemateriaalse motiveerimise süsteemi leidmine TTÜ töötajatele]Pihel, MareAvaja2004 / 18. veebr., lk. 3 : fot

