Aasta aega esinduskogus läbi – aeg muljetamiseks : [TTÜ üliõpilasesindusest]Müür, JaanusStudioosus2012 / lk. 18-19
Aasta tudeng Lilian Valge : ei kujuta ettegi, et käiksin ülikoolis ainult õppimas!Valge, LilianMente et Manu2018 / lk. 58 :
fothttps://www.ttu.ee/?id=16836 http://www.ester.ee/record=b1242496*est
Agu Sihkva annab aruLäll, Anne-MaryStuudiosus2020 / lk. 22-25 : illhttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Aktiivne tudeng, kandideeri ÜE-sseStudioosus2015 / lk. 20-21
Algavad TTÜ üliõpilasesinduse valimised!!!!Pinn, MariliisStudioosus2006 / veebr., lk. 1
Baltimaade tehnikatudengid ehk Baltech kogunes veebruaris TTÜsGil, GerlinMente et Manu2018 / lk. 56-57 : fothttps://www.ttu.ee/?
id=16836 http://www.ester.ee/record=b1242496*est
Edendagem tudengiteadust : [Kuulutati välja TTÜ üliõpilasesinduse projektikonkurss] : [Lühisõnum]Mente et Manu2010 / lk.
2https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Eestisse tudengid Taist ja Jaapanist : [5.-12. maini TTÜ Üliõpilasesinduse korraldatud nädalal külalisi 14 riigist : eelteade]Joorik,
AivarStudioosus2002 / aprill, lk. 3
EMERA ÜKStudioosus2021 / lk. 28 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
EMERA ÜK : [Tour de TalTech]Tamm, TaaviStudioosus2020 / lk. 22-23 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Esindus avab tudengile ukse : [avatud uste päev TTÜ Üliõpilasesinduses 26. märtsil : kommenteerivad Olivia Niitsoo ja Aivar
Hannolainen : eelteade]Joorik, Aivar; Niitsoo, Olivia; Hannolainen, AivarStudioosus2002 / lk. 1 : portr
Esindus ennetab probleeme : [TTÜ Üliõpilasesindus]Niitsoo, OliviaStudioosus2002 / märts, lk. 3
Esindus süüdistab oma juhti [Rait Talvikut] ametivõimu kuritarvitamises [kopeerimisteenuse korraldamisel TTÜs :
lühisõnum]Üliõpilasleht2000 / lk. 3
Esindused hoolitsevad oma üliõpilaste eest väga erinevate põhimõtete järgi : [ka TTÜ üliõpilasesindusest]Aus,
AnnesÜliõpilasleht2012 / lk. 5
Esinduskogu - kes? mis? kus?Peterson, MiaStudioosus2021 / lk. 16-17 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Esinduskogu kuulutab välja üliõpilaskonna juhatuse valimisedVahter, GreteStudioosus2021 / lk. 6-9 :
illhttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Esinduskogu uus koosseis alustas tööd. Mida nad teevad?Ärm, StenMente et Manu2021 / lk. 50-51 : illMente et Manu 2/2021
Esinduskogu valimistest läbi ja lõhkiVõhandu, EloStudioosus2012 / lk. 5
Esinduskogu vs esindus : [TTÜ]Kundrats, KarelStudioosus2011 / lk. 8
Esindust valimas käidi mullusest loiumalt : [TTÜ Üliõpilasesindust 19. jaan. 2004]Mente et Manu2004 / 27. apr., lk.
6https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Esmakordselt saab üliõpilasesindust valida ka interneti teelReinberg, MailiStudioosus2003 / Kevad, lk. 1
EÜLi hakkab juhtima Jaanus Müür TTÜstMente et Manu2015 / lk. 23
Gerlin Gil: uus rektor seisku ülikooli eest nagu lõviGil, GerlinMente et Manu2020 / lk. 8-13 : fothttps://www.ttu.ee/public/m/mente-etmanu/MM_02_2020/mobile/index.html https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Hansapank ja TTÜ üliõpilasesindus sõlmisid koostöölepinguMente et Manu2005 / 5. mai, lk.
3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Heiki Beres - kõigi tipikate eest! : [TTÜ üliõpilasesinduse juhatuse esimees]Studioosus : Abituriendi ERI2009 / lk. 6
Heiki Beres - kõigi tipikate eest! : [Üliõpilasesinduse esimees]Neumann, EveStudioosus2008 / sept., lk. 7: fot
Isemoodi iseloomuga organisatsioon : üliõpilasesindusGil, GerlinStudioosus2019 / lk. 12-13

ITÜKStudioosus2021 / lk. 35 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
ITÜK : [Tour de TalTech]Sarapuu, TriinStudioosus2020 / lk. 18-19 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Juulius tantsib nüüd tudengimajas : [septembris 2011 avatud TTÜ Tudengimajast]Liivanõmm, VirveÕpetajate Leht2011 / lk. [16] : fot
Kandidaadid : [Üliõpilasesinduse kandidaatite tutvustus]Studioosus : eriväljaanne2009 / märts, lk. 4-11
Kandidaadid koolitati teadjamaks : [Üliõpilasesindust tutvustav koolitus]Kundrats, Karel; Koitla, KristelStudioosus : eriväljaanne2009 /
märts, lk. 14
Kandidaadid Üliõpilasesindusse 2003/2004 : [vastavad küsimustele. Nimekiri]Studioosus2003 / Kevad, lk. 4-7
Kandidaadid Üliõpilasesindusse 2004/2005 : [kandidaadid vastavad küsimustele]Studioosus : TTÜ Üliõpilasesinduse valimiste
erinumber!2004 / Aprill, lk. 4-7 : portr
Kandideerida saavad kõik : [TTÜ tudengid 3.-21. märtsini üliõpilasesindusse]Studioosus2003 / Veebr., lk. 3
Kas sina oled üliõpilane?Lipp, MaarjaStudioosus2018 / lk. 6-7
Kolme kõrgkooli kandidaatide motivatsioonikirjad - mida lubatakse? : [ka TTÜ Üliõpilasesinduse kandidaatide]Otsa, RahelEesti
Üliõpilasleht2010 / 9. märts, Üliõpilasvalimiste erileht, lk. 8
Koopiateenus ajas TTÜs esindajad tülli : üliõpilasesindus süüdistab endist juhti [Rait Talvikut] : [TTÜ esinduse liikme Lea Danilsoni,
Rait Talviku ja TTÜ haldusdirektori Peep Jonase seisukohad]Laaneots, Annela; Danilson, Lea; Jonas, PeepÜliõpilasleht2000 / lk. 3 :
ill
Koostöös valmis tudengite korvpalliväljak : [TTÜ Üliõpilasesinduse eestvedamisel renoveeritud väljaku pidulikust sisseõnnistamisest
10. sept.]Vähi, KerstiMente et Manu2004 / 6. okt., lk. 7 : fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Kuidas ma TTÜ üliõpilaskonna esindusse kandideerisinSimson, TaaviStudioosus2013 / lk. 12
Kuidas valida üliõpilasesindust? : [kandidaadid TTÜ Üliõpilasesinduse valimisteks 15.-19. aprillil 2002 : nimed ja
portreed]]Studioosus2002 / aprill, lk. 2 : portr
Kultuur. Kultuur? Kultuur! : [TTÜ üliõpilasesinduse kultuuritoimkonna korraldatavatest üritustest]Toomel, KärtStudioosus2007 / sept., lk.
7
Kõik valima! : [TTÜ Üliõpilasesindust : eelteade]Joorik, AivarMente et Manu2002 / 16. apr., lk.
4https://www.ester.ee/record=b1242496*est
10. dets. peeti Üliõpilasesinduse eestvedamisel Glehni lossis jõuluvastuvõttu : [kuulutati välja TTÜ tudengiaasta 2002 parimad :
lühisõnum]Mente et Manu2002 / 21. dets., lk. 3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Lahkuv juhatus omandas kuhjaga kogemusi : [TTÜ Üliõpilasesinduse juhatus]Palts, UrvikaStudioosus2003 / Kevad, lk. 3 : fot
Loo oma tee, vaid sinul on võimalus muuta tudengielu! : [TTÜ üliõpilaskonna esinduskogust]Pütsep, MaarjaStudioosus2014 / lk. 10
LÜKStudioosus2021 / lk. 40 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
LÜK : [Tour de TalTech]Pais, HelenStudioosus2020 / lk. 20-21 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Majandusteaduskonna üliõpilaskogu - MTÜK : [Tour de TalTech]Lokk, Liisa-LottaStudioosus2020 / lk. 16-17 :
fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Maris Prii on siiani õppinud vabatahtlikult : [Üliõpilasesinduse juhatuse liikmest]Kiisa, MarttiStudioosus2003 / Nov., lk. 2 : portr
Mees nagu teater : [Marko Kiisa, kes juhib TTÜ Üliõpilasesinduse juhatuses kultuuri- ja välissuhete toimkonda ning ülikooli
tudengiteatrit]Kimmel, ReigoStudioosus2003 / Jaan., lk. 2 : portrhttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Meeskonnatöö koolitus üliõpilasesinduse moodiHanson, RaulMente et Manu2018 / lk. 19 :
fothttp://www.ester.ee/record=b1242496*est http://dea.digar.ee/publication/AKmenteetmanu
Meie Evelinid ja Robertid : [TTÜ tudengkonna esindajate kohalkäimisest Esinduse koosolekutel]Studioosus2004 / dets., lk. 11

Mida uut sügiskuul?! : [TTÜ Üliõpilasesindusest]Kärson, TauriStudioosus2011 / lk. 8-9
Miks kandideerida esinduskogusseTergem, KärtStudioosus2014 / lk. 21
Miks kandideerisid esindusse? : [TTÜ Üliõpilasesindusse]Studioosus2008 / jaan., lk. 4
Miks peaks üks tudeng valima? : [Üliõpilasesindusse kandideerivate üliõpilaste enesetutvustused]Suurna, NeleStudioosus2006 /
veebr., lk. 2-11 : portr
Miks tasub kandideerida üliõpilaskonna juhatusse?Apri, CriselyStudioosus2014 / lk. 8-10
Millega tegeleb TTÜ üliõpilasesinduse kultuuritoimkond?Spelman, KristiStudioosus2008 / detsember, lk. 7
Millega Üliõpilasesindus tegeleb? : haridustoimkond. Sotsiaaltoimkond. Sporditoimkond. Kultuuritoimkond. Rahvusvaheliste suhete
toimkond. ArengutoimkondStudioosus : [erinumber valimistest ja korporatsioonidest]2005 / jaanuar, lk. 2-3 : portr
Mis iseloomustab esinduste valimisi? : [küsimustele vastavad Eesti ülikoolide tudengid, sh. TTÜst Olivia Niitsoo]Rebane, SeleneRete; Niitsoo, OliviaÜliõpilasleht2003 / 21. apr., lk. 3 : ill
Mis on tudengiorganisatsioonide arenguprogramm?Tupp, IndraMente et Manu2017 / lk. 51 : fothttps://www.ttu.ee/public/m/mente-etmanu/MM_02_2017/index.html
Mis on Unimemory ning kellele on see suunatud?Tamm, TaaviStudioosus2021 / lk. 26-27 :
fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Mis või kes on üliõpilasesindusÄrm, Sten; Vahter, Grete; Kuusemets, Kristiina; Mölder, Engel-Mari; Heinoja, LenneLiisaStudioosus2021 / lk. 10-11 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Murrangulised ajad üliõpilaste esindamises : [Üliõpilasesinduse tegevus õppeaastal 1999/2000 : kokkuvõte]Tehnikaülikool :
Tudengiekstra2000 / 17. apr., lk. 4-5 : fot
Mõned näited, millega praegune üliõpilasesinduse juhatus on aasta jooksul tegelenud : [Jüri Kuusk, Heiki Lemba, Eret Rääk, Oivo
Manninen, Marko Kiisa]Studioosus : TTÜ Üliõpilasesinduse valimiste erinumber!2004 / Aprill, lk. 2 : portr
Mõtle, keda valida ja siis vali! : [TTÜ Üliõpilasesinduse valimisega seonduvast]Beres, HeikiStudioosus : eriväljaanne2009 / märts, lk.
3
Märka tublisid ehk mida kujutab endast Üliõpilasesinduse teenetemärk?Paas, KailiStudioosus2014 / lk. 12
Noored ja ambitsioonikad tudengid tutvusid Üliõpilasesinduse tegevusega : [TTÜ]Köbas, KatrinStudioosus2011 / lk. 11
Olav Aarna neelas solvangu allaAarna, Olav; Michelson, TarmoSõnumileht1998 / 26. nov., lk. 2
Olav Aarna sai tudengivaenuliku tiitli [Eesti Üliõpilaskondade Liidult (EÜL) vastuseisu eest üliõpilasomavalitsuse taasloomisele :
sõnum]Eesti Päevaleht1998 / 24. nov., lk. 3
Ole kursis muutustega meie ümber! : [üliõpilasesindajate valimisest]Kundrats, KarelStudioosus : eriväljaanne2009 / märts, lk. 2
Ole otsustaja TTÜ üliõpilaskonnas – kandideeri! : [TTÜ Üliõpilasesindusse]Jaanhold, ErkkiStudioosus2011 / lk. 8
Ollalaa ootab aktiviste : [tudengiüritusi korraldav organisatsioon üliõpilasesinduse juures]Kimmel, ReigoMente et Manu :
Tudengiekstra2000 / 9. okt., lk. 7https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Paar sõna valimistest.. : [TTÜ üliõpilasesinduse valimisest]Pinn, MariliisStudioosus2006 / apr., lk. 4
Paris Hilton abiellus? Valimiskaklus otse sinu nina all? : [Üliõpilasesinduse valimistest TTÜ-s]Vinogradova, AnnaStudioosus2007 /
veebr., lk. 2
Persoon : Gerlin GilGil, GerlinStudioosus2020 / lk. 6-11 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Põhjamaade üliõpilasesindajad kohtusid Tallinnas : [lühisõnum]Mente et Manu2011 / lk. 5https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Reigo Kimmel - hüperaktiivne tudengipealik : [intervjuu TTÜ Üliõpilasesinduse esimehe Reigo Kimmeliga]Palts, Urvika; Kimmel,
ReigoStudioosus2002 / juuni, lk. 2 : portr

Reigo Kimmel - hüperaktiivne tudengipealik : [TTÜ üliõpilasesinduse juht]Klein, MariMente et Manu2000 / 31. okt., lk. 1, 2 :
portrhttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Rektor kinnitas TTÜ Üliõpilasesinduse koosseisu 2004/2005 aastaks : [aprilli lõpul 2004]Rääk, EretStudioosus2004 / Mai, lk. 1
Saagem tuttavaks - meie oma üliõpilaskonna esileedi Gerlin GilLipp, MaarjaStudioosus2017 / lk. 6-7
70 000 krooni projektidele : [TTÜ Üliõpilasesinduse korraldatud tudengiprojektide konkursist]Assuküll, AlarMente et Manu2006 / 5.
okt., lk.https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Selgusid TTÜ Üliõpilasesinduse valimistulemused : [lühisõnum]Raju, RaunoMente et Manu2008 / 2. apr., lk.
3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
"Siis ma mõtlesin ning vist ütlesin isegi välja, et – ma hakkan seda organisatsiooni juhtima!" Karel KundratsTahula,
KaidiStudioosus2010 / lk. 6-7 : fotod
Suitsetaja, arvesta teistega! : [TTÜ üliõpilasesinduse algatatud suitsetamisvastasest kampaaniast]Mente et Manu2007 / 18. apr., lk.
1https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Sõna on esimehel! : [TTÜ Üliõpilasesinduse esimehel Olavi Raiglal]Raigla, OlaviStudioosus2002 / Dets., lk. 2 : portr
Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli üliõpilasesinduste pöördumine Eesti Vabariigi peaministri Andrus Ansipi poole : [TTÜ ja
TLÜ ühiselamute renoveerimise projekti rahastamise suhtes]Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20052006 / lk. 432
Tallinna Tehnikaülikooli tudengielu aastaraamat 2004/20052005https://www.ester.ee/record=b1644598*est
Tallinna Tehnikaülikooli tudengielu aastaraamat 2006/2007Neumann, Eve; Kallas, Oliver; Tammesson, Erik; Lumiste, Liie; Kimmel,
Mikk; Viigisalu, Merike; Vool, Martin; Ellam, Ain; Sürje, Peep; Käiss, Peep; Päiväläinen, Aleksi; Korts, Liis2007
[Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilasesindus]2005
Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesindusEesti Üliõpilaskondade Liidu aastaraamat 20062007 / lk. 33
[Tallinna Tehnikaülikooli] Üliõpilasesindus : [info- ja PR-toimkond (juht Lauri Luik), kultuuri- ja välissuhete toimkond (juht Marko Kriisa),
haridustoimkond (juht Kairi Õun), sotsiaaltoimkond (juht Ahto Kuusk) : juhid tutvustavad toimkondi]Luik, Lauri; Kiisa, Marko; Õun, Kairi;
Kuusk, AhtoStudioosus2002 / okt., lk. 2 : portr
Teeme koos asjad paremaks! : [Üliõpilasesinduse valimisest]Kallas, OliverStudioosus2008 / jaan., lk. 4
Tegijad tudengid : [10. dets. TTÜ üliõpilaste jõuluvastuvõtul Glehni lossis jagab TTÜ Üliõpilasesindus välja seitse tiitlit TTÜ tudengielu
edendajaile : eelteade]Mente et Manu2002 / 3. dets., lk. 8https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Tehnikaülikool tähistab üliõpilaskonna sünnipäeva : [84-aastaseks saamist klubis Decolte sünnipäevapeoga, korraldab TTÜ
Üliõpilasesindus : lühisõnum]Linnaleht2004 / 29. sept., lk. 10
Tehnikaülikool valis uue üliõpilasesinduse : [TTÜ üliõpilasesinduse nimekiri : lühisõnum]Üliõpilasleht2003 / 21. apr., lk. 3
Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse uus juhatus selgunudMente et Manu2007 / 6. juuni, lk. 3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Tehnikaülikooli üliõpilaskond sai 84-aastaseks : [TTÜ Üliõpilasesindus korraldas 30. sept. klubis "Decolte" sünnipäevapeo :
lühisõnum]Mente et Manu2004 / 6. okt., lk. 1https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Testisime kandidaatide taluvuspiiri : [üliõpilasesindajate]Kundrats, KarelStudioosus : eriväljaanne2009 / märts, lk. 12
Tour de TalTech 1. etapp : inseneriteaduskonna üliõpilaskoguKoobak, JohannaStudioosus2020 / lk. 14-15 :
fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
TTÜ esindus korraldab teeõhtuid : [lühisõnum]Üliõpilasleht2000 / 9. okt., lk. 3
TTÜ tudeng taotleb kordusvalimisi : [Lauri Soosaar palus rektor Andres Keevallikut tühistada TTÜ üliõpilasilasesinduse
valimised]Uusmaa, IngaÜliõpilasleht2001 / 11. juuni, lk. 2
TTÜ tudengite võimalused üliõpilasesinduses ning kaugemal!Gil, GerlinStudioosus2018 / lk. 14-15

TTÜ Üliõpilasesindus elustas sporditoimkonna!Ustav, UrmasStudioosus2008 / okt., lk. 7
TTÜ Üliõpilasesindus esitleb - Dirty Science! : [Dirty Science - üritustesari]Spelman, KristiStudioosus2008 / detsember, lk. 4
TTÜ üliõpilasesindus e-valib uue esinduseEesti Päevaleht2003 / 25. märts, Tallinn, lk. 2
TTÜ üliõpilasesindus investeerib tulevikkuStõkova, KristiinaStudioosus2013 / lk. 10-11
TTÜ Üliõpilasesindus ja Arctic Bowling Club esitlevad : [tipikate bowlinguturniir]Studioosus2006 / sept., lk. 9
TTÜ Üliõpilasesindus pidas tähtsat sünnipäeva : [65 aastat üliõpilaskondliku tegevuse algusest TTÜs]Niitsoo, OliviaMente et
Manu2002 / 30. apr., lk. 1 : fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
TTÜ Üliõpilasesindus rahvusvahelisel tasandilMente et Manu2008 / veebr., lk. 3 : fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
TTÜ üliõpilasesindus teatab: tudeng on kuningas! : [üliõpilasesinduse tegevusest]Danilson, LeaTehnikaülikool1999 / 18. okt., lk. 2
TTÜ üliõpilasesindus valis uue juhatuse : [juhatuse koosseis]Mente et Manu2003 / 17. juuni, lk.
3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
TTÜ Üliõpilasesinduse stipendiumikonkurssStudioosus2011 / lk. 31
TTÜ üliõpilasesinduse sügisese projektikonkursi tulemusedMente et Manu2011 / lk. 3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
TTÜ üliõpilasesinduse uued juhid : [valiti 19. mail 2009]Mente et Manu2009 / 5. juuni, lk. 3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
TTÜ Üliõpilaskond teatab : [asukohad, koostöö, Üliõpilasesinduse uue juhatuse koosseis]Tehnikaülikool1999 / 20. dets., lk. 10
Tudeng soovib õppejõult kirjalikku loengukonspekti : lühikokkuvõte suurendaks seminaride ja iseseisva töö osa : [ka TTÜ
üliõpilasesinduse vastavasisulisest ettepanekust]Seaver, UrmasPostimees2000 / 5. apr., lk. 6
Tudeng, haridus sõltub sinust!Vainola, MeeriStudioosus2021 / lk. 50-51https://www.ester.ee/record=b1558644*est
Tudeng, kandideeri esinduskogusse!Karin, EnnStudioosus2016 / lk. 12-13
Tudeng, tule anna ennast üles! : [5.-22. märtsini on TTÜ tudengitel võimalus esitada oma kandidatuur Üliõpilasesindusse
valimiseks]Rääk, EretStudioosus2004 / Märts, lk. 1 : ill
Tudengi pilguga vaatab ülikooli vaid tudeng iseŠtõkov, StanislavMente et Manu2013 / lk. 17 :
portrhttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Tudengid valivad endale uusi esindajaid : Tartu õpetajate seminaris tulemused teada : [lühidalt ka TTÜ üliõpilasesindusest]Kaldoja,
EvelynÜliõpilasleht2000 / 24. aprill, lk. 3
Tudengielu aastaraamat 2002/2003Joorik, Aivar2003https://www.ester.ee/record=b1644598*est
Tudengielu aastaraamat 2003/2004Kadaja, Kristi; Kõllamets, Sven; Abram, Eva2004https://www.ester.ee/record=b1644598*est
Tudengiesindaja on ka inimene?! : [intervjuu üliõpilastega Priit Ruberg, Anett-Maria Rebane, Taavi Valgerist, Kadi Sigus ja Enn
Karin]Studioosus2015 / lk,. 10-12
Tudengiesindusi valiti aktiivsemalt : [ka TTÜ-s]Üliõpilasleht2007 / 7. mai, lk. 4
Tudengiesinduste valimisi tabas madal valimisaktiivsus : [ka TTÜs]Ojakivi, MirkoÜliõpilasleht2002 / 22. apr., lk. 4 : ill
Tudengiinfo levib Tallinna ja Saaremaa vahel : üliõpilasesindus Kuressaare kolledzhil külasHannolainen, AivarTehnikaülikool2000 /
13. märts, lk. 3 : fothttps://www.ester.ee/record=b5309277*est
Tudengivaenlane nr. 1: Olav AarnaAarna, Olav; Heinla, EveÕhtuleht1998 / 24. nov., lk. 4
Tule joo teed! : [üliõpilasesinduse teetund 23. oktoobril : arutlusel TTÜ üliõpilasmütsi traditsiooni taastamine]Mente et Manu :
Tudengiekstra2000 / 9. okt., lk. 7 : fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Tulge ja saage osa ühest unustamatust nädalast : [TTÜ Üliõpilasesinduse korraldatavast Eesti rahvusvahelisest

nädalast]Studioosus2010 / veebr., lk. 4
Tõnise lugu: motivatsioonikirjast TTÜ Nõukoguni : [TTÜ üliõpilaskonna esinduskogust]Teinemaa, TõnisStudioosus2014 / lk. 11
Tüli tuha alt välja : [segadusest koopiateenuse pakkumisel seoses Üliõpilasesinduse juhatuse esimehe Rait Talvikuga : järgmises
lehes ilmuva artikli tutvustus]Mente et Manu2000 / 18. sept., lk. 3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Tüli tuha alt välja : koopiateenus kummitab üliõpilasesinduses : [segadusest koopiateenusega : TTÜ üliõpilasesinduse juhatuse
esimees Rait Talvik versus endine esimees Lea Danilson]Klein, Mari; Danilson, Lea; Talvik, Rait; Jonas, PeepMente et Manu2000 /
2. okt., lk. 1, 3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Uued näod, uued ideed, uus üliõpilasesindus : [TTÜ uue üliõpilasesinduse valimistest]Vinogradova, AnnaStudioosus2007 / apr., lk.
10
Uued üliõpilasesindajad valitud - tunne huvi ja jaga soovitusi! : [TTÜ üliõpilasesindusse]Kundrats, KarelStudioosus2009 / mai, lk. 3
Uued üliõpilasesindajad valitud : [TTÜ Üliõpilasesindusse : nimekiri valitutest]Niitsoo, OliviaMente et Manu2002 / 30. apr., lk.
3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Uued üliõpilasesindajad valitud : [TTÜs]Niitsoo, OliviaMente et Manu2003 / 25. apr., lk. 1, 2 :
portrhttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Vaatluse all osavõtt TTÜ Üliõpilasesinduse korralistest koosolekutest : [tabel]Studioosus2007 / apr., lk. 10
Vali endale parim esindaja! : [12.-16. aprillini 2004 on TTÜ Üliõpilasesinduse korralised valimised]Rääk, EretStudioosus : TTÜ
Üliõpilasesinduse valimiste erinumber!2004 / Aprill, lk. 1 : fot
Vali oma esindaja Üliõpilasesindusse : [TTÜ Üliõpilasesinduse kandidaadid]Studioosus2010 / märts, lk. 16-27
Valimised üliõpilasesindusse : [lühisõnum]Hannolainen, AivarMente et Manu2001 / 20. märts, lk.
4https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Valimiskarussell on läbi, esindusel töö jätkub : [29. apr. kinnitas rektor TTÜ Üliõpilasesinduse koosseisu 2003/2004. aastaks]Niitsoo,
OliviaStudioosus2003 / mai, lk. 3
Vastlapäeval kelgutati fuajees : [TTÜ Üliõpilasesinduse korraldatud üritus 12. veebruaril]Lepson, MeeliStudioosus2002 / märts, lk. 5 :
fot
ÜE personal lööb kapiuksed vallaStudioosus2013 / lk. 10-12
1 küsimus. Kuidas kavatsete tudengeid valima meelitada? : [küsimusele vastab ka TTÜ tudengiesinduse valimiskomisjoni esimees
Mariliis Pinn]Pinn, MariliisÜliõpilasleht2006 / 6. märts, lk. 5
Üle kooli Olavinski : [TTÜ majandusteaduskonna bakalaureusetudengist Olavi Raiglast, kes on olnud aktiivselt tegev AIESECis ja on
2002. a. suvest Üliõpilasesinduse esimees]Sepp, TeeleStudioosus2002 / Nov., lk. 2 : portr
Ülikool sõltub tudengist : [üleskutse kandideerimaks TTÜ üliõpilasesindusse]Kimmel, ReigoMente et Manu2001 / 27. märts,
Tudengiekstra, lk. 3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Ülikool sõltub tudengist : [üliõpilasesinduse toimkondadest]Hannolainen, AivarMente et Manu2001 / 30. jaan., lk. 6 :
fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Ülikool tähistas 102. ja üliõpilasesindus 100. aastapäevaMente et Manu2020 / lk. 62-63 : fothttps://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?
a=is&oid=AKmenteetmanu202011&type=staticpdf
Ülikooliseadusest : [üliõpilasesindust puudutavate osade ametlik tekst]Tehnikaülikool1999 / 8. märts, lk. 3
Üliõpilased kavatsevad mägesid liigutada : [ettevalmistus erakorralisteks üliõpilasesinduse valimisteks]Danilson,
LeaTehnikaülikool1999 / 8. märts, lk. 2
Üliõpilased kolisid uutesse peakorteritesse : [TTÜ Üliõpilasesindus ja BEST-Estonia said uued ruumid kuuendas korpuses]Mente et
Manu2001 / 6. veebr., lk. 1, 4 : fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Üliõpilased tõusid tegudele : [TTÜ üliõpilasvalitsus üliõpilaste sõidusoodustuste kaotamise vastu : sõnum]Tehnikaülikool1996 / 8.
nov., lk. 2

ÜliõpilasesindusDanilson, Lea; Hannolainen, AivarTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 19992000 / lk. 167-168
ÜliõpilasesindusHannolainen, AivarTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20002001 / lk. 183-184
Üliõpilasesindus - kogemus, mida ei unusta! : [TTÜ üliõpilasesindusest]Everest, RagnarStudioosus2005 / dets., lk. 7
Üliõpilasesindus 2001-2002 : [koosseis : portreedega]Mente et Manu2001 / 15. mai, Tudengiekstra, lk. 1 :
portrhttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Üliõpilasesindus 20042004
Üliõpilasesindus asub arendama uut stiiliraamatutStudioosus2015 / lk. 10
Üliõpilasesindus jagab stipendiume : [tänavu esmakordselt, lähtudes tudengite majanduslikest vajadustest ja aktiivsusest üliõpilaselus
: lühisõnum]Assuküll, AlarMente et Manu2007 / 18. apr., lk. 4https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Üliõpilasesindus kujundab tudengkonna tulevikku. Ja mitte ainult...Lemba, HeikiStudioosus2004 / Sept., lk. 2 : ill
Üliõpilasesindus ootab Sind valima!Peekma, MaitStudioosus : [erinumber valimistest ja korporatsioonidest]2005 / jaanuar, lk. 1 : fot
Üliõpilasesindus otsib uusi liikmeid! : [TTÜ]Vill, KaijaStudioosus2010 / veebr., lk. 10
Üliõpilasesindus teatabHannolainen, AivarTehnikaülikool2000 / 17. jaan., lk. 11 ; 31. jaan., lk.
9https://www.ester.ee/record=b5309277*est
Üliõpilasesindus vahetas juhte : [lühisõnum]Studioosus2004 / Märts, lk. 3
Üliõpilasesindus. Tulekul on esinduse valimisedKimmel, Reigo; Joorik, AivarStudioosus2002 / märts, lk. 4
Üliõpilasesindus: eilne ja homne : [TTÜ Üliõpilasesindusest]Studioosus2011 / lk.6-7
Üliõpilasesinduse esimehe tervitusÄrm, StenStudioosus2020 / lk. 8-9 : fothttps://www.ester.ee/record=b1558644*est
Üliõpilasesinduse esimeheks valiti Ragnar Everest [ja aseesimeheks Indrek Karo : 17. mail]Mente et Manu2005 / 1. juuni, lk. 1 :
illhttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Üliõpilasesinduse haridusvaldkonnal uued juhidToomel, KärtStudioosus2008 / nov., lk. 8: fot
Üliõpilasesinduse koosolekul otsustati : [7. juuni koosolekul valiti juhatuse aseesimeheks kultuuri ja rahvusvaheliste suhete valdkonnas
Tallinna Kolledži tudeng Riina Aume. Ka teistest valimistest : lühisõnum]Sõrmus, AnuMente et Manu2005 / 16. juuni, lk.
3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Üliõpilasesinduse pidulikul vastuvõtul valiti välja aasta tegijadKiisa, MarkoStudioosus2002 / Dets., lk. 3 : fot
Üliõpilasesinduse stipendiumikonkurssMente et Manu2009 / lk. 2https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Üliõpilasesinduse uus juhatus võtab sihiks välistudengite esindamiseLumi, Karl; Tupp, Indra; Paulus, LauraMente et Manu2016 / lk.
48-51 : portrhttp://www.ttu.ee/public/u/ulikool/Tutvustus/ajaleht-mente-et-manu/MM_2016_04/index.html
Üliõpilasesinduse uus koosseisKimmel, MikkStudioosus2008 / mai., lk. 4
Üliõpilasesinduse valimised 2005 : [küsimustele vastavad TTÜ teaduskondade ja kolledžite kandidaadid]Studioosus : [erinumber
valimistest ja korporatsioonidest]2005 / jaanuar, lk. 4-9
Üliõpilasesinduse valimised 2008 : [TTÜ üliõpilasesinduse kandidaatide tutvustus]Studioosus2008 / märts, lk. 11-22
Üliõpilasesinduse vastuvõtt Glehni lossis ehk uus traditsioon on sündinud!Reinde, UrmiTehnikaülikool2000 / 22. mai, lk. 4 :
fothttps://www.ester.ee/record=b5309277*est
Üliõpilasesindused jagavad raha tudengiürituste korraldamiseks : [TTÜ ja Tartu Ülikooli üliõpilasesindus korraldavad
projektikonkursse]Sander, MarisÜliõpilasleht2003 / 17. märts, lk. 3 : ill
Üliõpilasesindused koondusid : [Tallinna ülikoolide ümarlaua (TÜÜL) liikmeskonnas ka TTÜ]Üliõpilasleht2005 / 5. sept., lk. 6

Üliõpilasesindusest liikmete pilgu läbiVill, KaijaStudioosus2009 / veebr., lk. 4
Üliõpilaskonna esinduskogu ehk TTÜ tudengite riigikoguNigul, EvaldStudioosus2013 / lk. 14
Üliõpilaskonna juhatuse uus koosseis selgunud : [esimees Alar Assuküll, aseesimees haridus- ja sotsiaalvaldkonnas Jaanis Palm,
aseesimees kultuuri- ja spordivaldkonnas Gerli Veermäe : A.Assukülli kommentaariga]Sõber, Sigrid; Assuküll, AlarMente et
Manu2006 / 7. juuni, lk. 4https://www.ester.ee/record=b1242496*est
ÜliõpilasnõukoguAastaraamat 2020 : TalTech Virumaa Kolledž2021 / lk. 26 : fothttps://www.ester.ee/record=b2666429*est
http://data.vk.edu.ee/aastaraamat20/
Üliõpilastest valijad purustasid rekordi : [üliõpilasesindusi valides : lühisõnum]Mõistlik, AnuÜliõpilasleht2001 / 30. apr., lk. 2
Вновь пришло время выбирать [новое Студенческое представительство]Abišev, AlekseiStudioosus2003 / Kevad, lk. 8
Выборы в Студенческое представительствоAbišev, AlekseiStudioosus : TTÜ Üliõpilasesinduse valimiste erinumber!2004 / Aprill,
lk. 8 : ill

