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BRAND ESTONtA KÖtTtS AVAUKKUSE
TÄHELEPANU
EBSi ja EBS Juhtimis
k o o litu s e K esk u se
korraldatud Eesti brandi
teemaline seminar köitis
ju h tiv a te m e e d ia 
väljaannete tähelepanu.
Äripäev pühendas sünd
m use k ajastam isele
peaaegu terve lehekülje,
Eesti Ekspress kasutas
kujunduses hoogsalt
mõtlevate mustavalgekiijude lehmadega kutset.
Peaminister Mart Laar
nimetas oma tervitus
kõnes brandiotsim ise
projekti, mille töörühm on
välja jõudnud kolme
Eestit iseloom ustava
k u v a n d in i, h u l lu 
meelseks.
Esimene kuvand näitab
Eestit kui väikest, aga
tubli, te ne esitleks riiki
looduse kaudu ja kolmas
märk kannaks nimetust
Maaijamaa. Laari arvates
piisaks maine kujun

Rektor Olav Aarna kinnitab,
et EBSi missioon seab
tegevuse keskmesse õppetöö
kvaliteedi ning kooli maine.
EBS ei liitu Tallinna
Ü likooliga ega osale
käesoleval hetkel enam
projekti töörühmades
vaatlejana.

dam isel meie kaunitest
naistest. "Selliseid tarkasid,
kenasid ja sümpaatseid naisi ei
olevat mujalt leida," vahendas
Laar E estit külastanud
välismaalaste arvamust.
Sem inaril jag asid oma
kogemusi teiste hulgas EBSi

külalis-õppejõud Mike Allan,
Hollandi rahvusvaheliste
suhete instituud ' vanemteadur
Pete* van Ham ja Soome
välisministeeriumi kultuuri-ja
meediaosakonna juhataja Yijo
Länsipuro (Pildil)
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STA H SH KA : L!G) POOLSADA UUT
Õ PPURtT
2001. aasta vastuvõttu
võib lugeda korda
läinuks, sest EBSi
üliõpilaskond täienes
335 d ip lo m i- ja
bakalaureuseõ p pe
tudengi, 107 rahvus
vahelise ärijuhtimise
magistrandi ning 32
hiina m agistrandi
v õ rra. P o p u la a r
seimale erialale võõr
keeled ja ärikorraldus
laekus rohkem kui
kolm avaldust kohale.

Kokku õpib 2001/
2002 õppeaastal EBSis
2102 tudengit, kellest
ligi pooled omandavad
tead m isi ra h v u s
vahelise ärijuhtimise
erialal.

Loe lk. 4

Teisipäevaseid EBSi
raadiosaateid veab
Jaan Saar.
107

Loe lk. 6
ine
B iT - ju h tim in e
B tV õ õ rk e e te d ja ä rik o rra td u s
S M agistriõpe

B E tte v õ ttu s ja ärijuhtim ine
BA va tik hatdus
B B ü ro o ju h tim in e
B H iina m agistriõpe

Loe lk. 3

M tLLES SEtSN EB EDU SALADUS
16. oktoobril toimunud EBSi
K a rjä ä rik e sk u se p o o lt
korraldatud aulaloengus
võrdles Vain SMD konsultant
Urmas Purde inimesi laeva
dega.

A itab ü k steise
tü m ita m is e s t
k ä ib e tõ d e d e g a
D elfi kom m entaariumis ja! Et
argum enteerida
oma m ajandus
poliitilisi veendu
musi, lu-gege EBS
Prindis trükivalgust
näinud Hayeki teost
"Tee oqusesse."

Ühed püsivad kindlalt sadamas
ja merele ei sõida. Teised
seilavad uljalt vetel, ent neil
puudub eesmärk, kuhu nad
jõuda tahavad. Seevastu laev,
mis liigub kindlas suunas,

K uidas korraldada
; kursusepidu ja mida
panna selga ballile?

omab motiveeritud meeskonda
ning täpseid merekaarte, jõuab
reisi sihtpunkti,
Milline laev oled Sina?
Loe tk 3
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E B S väijastab
magistridipiomeid
Kooti president Madis Habakuk pöördus
Tudengitehe poole täpsustamaks, et EBS
vätjastab magistridiplomeid endiselt.
Eelmise lehenumbri esikaane peatkiijast
võis tema sõnul aga lugejal tekkida ekslik
mulje.
Selgituseks ütles EBSi rektor Olav Aarna, et
segaduste allikas Graduate Diploma viitab
kui diplom küll lõpetatusele, aga faktiliselt
seda ei ole.
Edaspidi annab EBS välja magistrikraadi
omamist kinnitavat diplomit, mis näitab
tervikliku õppekava läbimist, mille hulka
kuulub ka magistritöö edukas kaitsmine.

infotund ERASMUS
programmist
Kolmapäeval, 17. oktoobril jagati saalis
toimunud infotunnis teavet ERASMUS
program m ist, topeltdiplom i saamise
võimalustest ja välisõpingutest üldse.
Sõna võtsid prorektor Endel Laanvee ja
International BBA programmijuht Kairit
Veerberk. Oma kogemusi ja muljeid
avaldasid vahetustudengina välismaal
õppinud EBSlased ning selleaastased
vahetusüliõpilased tutvustasid oma
koduülikoole.

Kutsenõustajad
soovitasid õppida
Saksamaa)
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Brand Estonia ärgitas aruteiuie ja
kogemuste jagamiseie
Rahvusvahelise seminari Brand Estonia
eesmärgiks oli pakkuda Eesti märkide ja
väärtuste süsteem iga tegelevatele
institutsioonidele võimalust arutada ja
ja g a d a k o g e m u st r iig i m a in e
kujundamisest rahvusvahelisel tasemel.

Estonia kasulikkuse ja ettevõtjate rolli üle koordinaator Ettevõtluse Arendam ise
riikliku maine kujundamise protsessis.
Sihtasutus (EAS),
Esimese avaliku ettekande tegid Eesti riikliku
turundus- ja mainekujundusprojekti "Eesti
tuntuks!" riigihankekonkursi võitja Inglismaa Seminari toetasid Saku, SAS Radisson,
branding-agentuur Interbrand ja projekti Philip Morris Eesti jaÜhispank.

9. novembril EBSi aulas toimunud EBSi ja
EBS Juhtimiskoolituse Keskuse korraldatud
seminar riikide märkide arengust ja
juhtimisest kandis pealkiija "Brand Estonia kas olete valmis?"
Seminari sihtgrupina nägi EBS nii Eesti
saatkondi välisriikides, välis- ja majandus
ministeeriumi, turi smi ettevõtj aid, reklaami
ja suhtekorraldusfirmasid, investoreid kui ka
laiemat avalikkust.
Idee Brand Estonia läbiviimiseks tuli EBSil
seoses Eesti ettevõtjate ja valitsuse sooviga
muuta Eesti maine arendamist enne
Eurovisiooni lauluvõistlust tulemuslikumaks.
Seminari avas ülikooli rektor professor Olav
Aarna, tervitussõnad ütles Eesti Vabariigi
peaminister Mart Laar. Esinesid Ameerika,
Soome, Hollandi, Rootsi riikide märkide ja
maine kujundaj ad.
M eediaettevõtja Rein Langi ja EBSi
juhtimisprofessor Tiit Elenurme juhtimisel
arutasid Eesti avaliku arvamuse liidrid Brand

E ra n d ts to n ia

Õppurite perre Hsandus
474 üiiõpiiast ja magistrandi

2001. aasta vastuvõttu võib pidada
kordaläinuks. Õpinguid EBSi diplomi- ja
bakalaureuseõppes alustas 335 värsket
18. oktoobril külastasid EBSi Elfruti üliõpilast, lisaks rohkem kui 100
kutsenõustajad, kes tutvustasid Saksamaa magistrandi rahvusvahelise ärijuhtimise
õppimissüsteemi ja võimalusi. Kuulajad said magistriõppes.
vajalikku infot ning kontaktandmeid.
Kes on huvitatud Saksamaal õppimisest, Sel õppeaastal alustas EBS spetsiaalse
saavad täiendavat teavet 29. novembrist 1. magistriprogrammiga hiinlastele. Juba
detsembrini toimuval infomessil Teeviit.
juulis alustasid 2-aastases statsionaarses
magistriprogrammis õppimist 32 hiinlast,
veebruaris lisandub neile ca 50 uut
magistrandi.
2001/2002 õppeaastal õpib EBSi kokku
Video esiiinastus
2102 tudengit, kellest ligi 1000 õpib
rahvusvahelist ärijuhtimist ning üle 400
tekitas eievust
ettevõtlust ja ärijuhtimist. Rahvusvahelise
ärijuhtimise magistrande on kokku 260.
18. oktoobri õhtupoolikul muutus EBSi saali Sel sügisel võttis EBS tudengeid vastu
õhkkond ärevaks, esilinastus Kopra talus b ak alau reu seõ p p es rah v u sv ah elise
ülesvõetud suvepäevade trall. Suvepäevadel ärijuhtimise, avaliku halduse, IT juhtimise ja
vän datud v id e o lin t tõi p alju d ele uue erialana võõrkeelte ja ärikorralduse
äratundm isrõõm u ning ootam atuid erialale, diplomiõppes ettevõtluse ja
m een u tu si k u u m a d e st p ä e v a d e st ärijuhtimise ning büroojuhtimise erialadele.
Viljandimaal.
Väga populaarne oli uus eriala võõrkeeled ja
ärikorraldus, kuhu laekus rohkem kui kolm
avaldust kohale; õpinguid alustas sellel
erialal 37 esmakursuslast.

Kust saab spordiinfot Endiselt oli sisseastujate poolt eelistatuim

rahvusvahelise ärijuhtimise eriala, mida
Kõigi treeningute, võistluste ja muude asusid õppima 1/3 vastuvõetutest, veerand
spordivaldkonda puudutavate küsimustega sisseastujatest asus õppima ettevõtluse ja
pöörduge EBS Üliõpilasomavalitsuse ärijuhtimise diplomiõppes.
asepresidendi Oliver Vainola poole, kelle
mobiil on 052 121 95 ning meiliaadress Teist aastat saab EBSis õppida info
tehnoloogia juhtimist. Ka selle eriala vastu
olivervainola@hotmail.com.
oli huvi küllaltki suur ning uusi üliõpilasi
võeti vastu 60.

Magistriõpe on endiselt populaarne ja
prestiižne. EBSi vastuvõtt magistriõppesse
on aasta-aastalt kasvanud ja tänavu asus
rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppesse
107 uut magistrandi. Nendest umbes pooled
on erialase kõrgharidusega ja õpivad 2aastase programmi järgi, teisel poolel on
kõrgharidus omandatud muu erialal ja nad

õpivad 2,5- aastase õppekavajärgi.
Ligi 2/3 vastuvõetud üliõpilastest asus
õppima õhtu- või kaugõppe vormi, mis
tähendab, et suurem osa EBSi tudengitest
õpib töö kõrvalt.
Kersti Loor,
Marketingi juht

Sisseastunutest on tallinnlasi:

n Päevaõpe
H Õhtuõpe
a Kaugõpe

82 %

68%

77%

Tudengitest töötab õpingute kõrval:
DPäevaõpe
H Õhtuõpe
D Kaugõpe
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Edu saiadus peitub eesmärgis
Vain SMD konsultant Urmas Purde selgitas
EBSi aulaloengu publikule eesmärkide
olulisust ja avaldas oma esinemise käigus ka
maailma ühe kummalisema saladuse - edu
saladuse.

kindlas sihis liikuva laevaga, millel on
m o tiv eeritu d m eeskond ja täp sed
merekaardid. Kuigi alati on risk, et meie reis ei
õnnestu, on õnnestumise võimalus siiski
võrreldamatult suurem kui kahel eelmisel
juhtumil.
Urmas Purde võrdles inimest laevaga, mis võib Milline laev tahaksid olla sina?
püsida turvaliselt sadamas, merel sihitult
triivida või liikuda kaardi järgi mingis kindlas Saame selleks, kelleks me end mõtleme
suunas.
Eesmärkide maagilises jõus on ühel meelel
Turvaliselt sadamas püsivad need inimesed, kõik kuulsad filosoofid. Nimelt muutume me
kes ühtegi väljakutset ei julge vastu võtta ning selleks, millest me mõtleme. Iga inimene võib
soovivad võimalikult mugavalt ära elada. Tõsi, ise valida, milliseid mõtteid ta endale pähe
sadamas seisev laev karidel ei hukku. Aga istutab.
samas ei ole temast ka
Samaselt põlluga on ka ajul
m in g it k a s u ja
ükskõik, mida sa temasse
a j a p i k k u te m a NÄIDAKE MULLE LAOTÖÖTAJAT, paned. Aga arvesta sellega,
olem asolu lihtsalt KELLEL ON EESMÄRK JA MA NÄ!TAN et mida külvad, seda ka
unustatakse.
lõikad! Kui sa midagi ei
TEtLE tNIMEST, KES TEEB AJALUGU.
Merel sihitult ulpiv
mõtle, siis muutudki mitte
la e v on ju s tk u i
millekski. Meie eesmärgid
J. C. Penney
in im e n e , k e lle l
mõjutavad meid, ükskõik
puuduvad kindlad
millised nad ka ei oleks!
eesmärgid. Ta tahaks
küll midagi saavutada ja olla tunnustatud ning Hirm ebaõnnestumise ees tuleb ületada
edukas, kuid samas puuduvad tal konkreetsed Peamine põhjus, miks inimesed endale
eesmärgid, mille poole liikuda. Kui laev tahab eesmärke ei sea, neid kirja ei pane ja neile ei
korraga sõita nii paremale kui vasakule, siis pühendu, on alateadlik hirm ebaõnnestuda.
lõpptulemusena keerleb ta lihtsalt kohapeal.
See hirm on loomulik, tegu on katsega
Eesmärkidega inimene on aga võrreldav säilitada oma enesehinnangut ja minapilti.

Kuid sellest hirmust tuleb üle saada ja selleks
on parim lahendus ju st eesm ärkide
püstitamine. Ei ole olemas võimatut on
olemas vaid hetkel kättesaamatu.
Kui eesmärgid jäävad täitamata, siis sageli
pole põhjuseks mitte liiga grandioossed
sihtmärgid, vaid pigem ajaline piiratus. Mida
suuremad plaanid, seda rohkem aega võtab
eesmärgi saavutamine ja seda rohkem tuleb
selles suunas töötada.
Kõrged eesmärgid innustavad, kuid need tuleb
jagada väiksemateks osadeks, et igal
hommikul oleks siht silme ees.
Liiga madalad eesmärgid aga ei sunni inimest
piisavalt pingutama.
Edu saladuses pole midagi uut
Küllap pole ka edu saladuse mõistatamine
enam kuigi raske. Kummaliseks loetakse seda
saladust seepärast, et see ei ole midagi uut ja
on kõigile teada juba sajandeid. Ometi ei oska
enamus inimestest vastata, kui neilt näiteks
tänaval küsida, mis on edu saladus. Edu
sünnib eesmärgist, mis sind iga päev lihtsalt
hulluks ajab.
Ameerika jaekaubandusmagnaat J.C. Penney
on öelnud: "Näidake mulle laotöötajat, kellel
on eesmärk ja näitan teile inimest, kes teeb
ajalugu. Näidake mülle inimest, kellel puudub
eesmärk ja ma näitan teile laotöötajat."
Jaak Roosaare

Kuidas finantseerida oma õpinguid
saab taotleda vaid ühe korra
jooksva õppeaasta jooksul kuni järgmise aasta
1. juunini. Õppelaenu esmataotlejad esitavad
laenutaotluse kas pangakontorisse või
interneti teel. Peale laenutaotluse esitamist
interneti teel tuleb esmataotlejal valida
õppelaenulepingu allkirjastamiseks endale
sobiv kontor.
Vajalikud dokumendid ja info on kättesaadav
pankade internetilehtedelt. Õppelaenu
tagatiseks võivad olla kaks Eesti Vabariigi
kodanikust eraisiku käendust või hüpoteek
kinnisasjale.

K u i e e lm is e s n u m b r is v a a tle s E B S i Õppelaenu

Tudengiieht erinevaid stipendium ivõimalusi, siis seekord uurime, kuidas
tasuvad oma õpingute eest tavalised
tudengid. Peamisteks lahendusteks on
lahked sugulased, pangalaen ning õppimise
kõrvalt töötamine.
Finantseerimise puhul tuleks eraldi tähelepanu
pöörata päevaõppetudengitele, kellel reeglina
puudub võimalus täiskohaga tööl käia. Nii
tuleb lootma jääda eelkõige vanematele ja
pangalaenule. Õhtu- ja kaugõppe üliõpilased
saavad lisaks laenule loota vahel ka tööandjate
toetusele.
Õppelaen
EBSi päeva- ja õhtuõppes õppija saab oma
õppekulude katmiseks kasutada riiklikku
õppelaenu, mille suuruseks oli 2000/2001
Õppeaasta! 15000 kr ja intressimäär 5%.
Õppelaenu antakse päevases, õhtuses ja
magistriõppes õppivatele üiiõpilastele.

Muud pangalaenud õppekulude katteks
Hansapanga hariduslaen on laen õppekulude
katteks, mille maksimaalne summa ulatub
30000 kroonini. Intress sõltub tagatisest ning
jääb 9-10% vahele.
Ühispanga õppemaksulaen on spetsiaalne
laenutoode EBSi kõigile tudengitele, EBS
Juhtimiskoolituse Keskuse klientidele ja
gümnasistidele. Maksimaalne laenusumma

Eesti statistika
iokaaivõrgus
Kuukiri "Eesti Statistika" asub elektroonsel
kujul EBSi Iokaaivõrgus aadressi!
F:\OPPEFAILYESTSTAT.
Iga kuukirja väljaanne on paigutatud eraldi
kausta, mille nimetuses on esikoha! aasta ja
teisel kohal kuu. Näiteks 00-6 tähendab 2000.
aasta väljaande juuninumbrit.
A vatud kaustas näeb ük steise all
nummerdatud doc-tüüpi faile, m iüest
esimesed on sissejuhatus ja sisukord. Artiklid
on toodud nii eesti kui inglise keeles.
Eesti Statistika Aastaraamatuid saab lugeda
aadresside!
h ttp ://w w w 2 .e b s .e e /s ta tis tik a l 999,
h ttp ://w w w 2 .e b s .e e /s ta tis tik a 2 0 0 0
http://www2.ebs.ee/statistika2001.
Trükitud statistika aastaraamatud on saadaval
ka EBSi raamatukogus.

ulatub 40000 kroonini, millest lahutatakse
juba üliõpilase poolt võetud riiklik õppelaen.
Laenu intress on ca 9-10%, tagasimaksutähtaeg kuni 15 aastat.
Tulumaksuseadus kergendab õppemaksujalaenukoormat
Õpingute finantseerimisel tasub tähele
panelikult lugeda tulumaksuseadust, sest
õppemaksu saab tuludest maha arvata ja
seeläbi oma maksukoormust vähendada. Alla
26-aastastel tudengitel on võimalik see õigus
delegeerida oma vanematele või kirjaliku
lepingu alusel suvalisele inimesele (TMS
§26).
Stipendiumid EBSis
Õppemaksusoodustustest saab lugeda
T u d e n g ile h e in te r n e tiv ä lja a n d e s
http://ajaieht.ebs.ee/okt01/lisauudis9.html

Suitsetajaid ootab
trahv
E dustuse koosolekul, mis toim us
31. oktoobril, põhjustas kooli uste ees
suitsetamine elavat diskussiooni. Oma
valitsuse president Birgit Vainer ütles, et
omavalitsusel on kavas vales kohas
suitsetamise vastu võitlema hakata.
Tõenäoliselt ootab suitsetamiselt tabatud
tudengeid trahv või sattumine Tudengilehe
veergudele.
Eesti Vabariigi seadused keelavad kooli
territooriumil suitsetamise ning vastavad
kirjad on üleval nii EBSi tagauksel kui
fuajees valvuriputka klaasil. Samuti vastutab
kool lapsevanemate ees, kui õpilane näiteks
üle Lauteri tänava parki suitsetama joostes
jääb auto alla.
Birgit Vainer küsis kohalolijatelt, miks peaks
mittesuitsetajad sisenema Õppehoonesse läbi
suitsetajate tossupilve.
Esimeste seas jäid novembri alguses
Tudengilehele vales kohas suitsetamisega
vahele üliõpilasomavalitsuse asepresidendid
Roman Reiner-Latõshev ning Oliver
Vainola.

Kammerkoor esines
EB Si auias
EBSi kammerkoori üks kolmest kontserdist
toimus 6. novembril EBSi aulas.
Dirigentide Kersti Seitami ja Sille Laursoo
juhtimisel esitati eesti koorikiassikast
Tubina, Tormise, Ernesaksa, Sisaski,
Vettiku, Veevo ja Ritsingu teoseid. Lääne
kergemuusikast tulid ettekandele Gershwin,
Brown, Carter ja Lennon/McCartney.
Kammerkoori teised kontserdid toimusid
Pämu sanatooriumi Tervis klubis ja Õtsa
nimelise Muusikakooli saalis.

Tuiemas rahvusvaheiine noorte
iuhtimiskonverents

16.-21. detsembril ja 6.-11. jaanuaril toimub
Jaak Roosaare Prahas rahvusvaheline noorte juhtimiskonverents, kuhu on oodatud 160 tudengit
üle maailma.
Konverentsile saab registreeruda meili teel.
Lisainfo ja http://www.czechleadership.com

Küsi arvutikiassi 208
"Tagasihoidlikkus ei ole voorus," ütleb EBSis
informaatikakursusi läbi viiv Kairi Kaüaste.
Kui arvutiklassid 210 või 211 on rahvast täis,
tuleb töötamise soovi korral pöörduda
klaasseina taga istuvatele administraatorite
poole. Vabu arvutiklasse ei hoita pidevalt
lahti, sest nendest kipub tehnika rändama
minema.
Niisamuti saavad administraatorid suunata
EBSi meiliaadressidele tulevaid e-kirju
kasutajate teistele aadressidele, kuhu pääseb
hõlpsamahligi.

Tudengite iasti gaasi
22. oktoobril lasid kaks tundmatut noormeest
EBSi ukse ees seisnud ja just mobiiliga
rääkimise lõpetanud tudengile gaasi näkku.
Tudenginoormehe telefoni päästis tema
kukkumine, tänu millele ei suutnud röövüd
seda omaniku taskust kätte saada.
Pealtnägijate rohkus ei võimaldanud
pättidele teist katset ning nad andsid
jalgadele valu.

ÕPPfJÕi/D
EBS eeiistab Taiiinna Uiikooiiga
ühinemisele senist mainet

/VoMambar2007

Majanduspo!)itikud
tugegu Hayekit

EBSi missioon seab tegevuse keskmesse Õppe
kvaliteedi ja kohustab meid hindama iga
olulist sammu eelkõige õppekvaliteedi,
lõppkokkuvõttes aga EBSi maine võimaliku
muutuse seisukohalt.

Tudengeid vapustas 29. oktoobril
Üliõpilaslehes ilmunud artikkel "Nord ja
EBS tahavad liituda TaHinna Ülikooliga,"
kust jäi mulje, nagu võiks praeguste EBSlaste õpinguid kroonida tööturul tundmatu
TaHinna Ülikooli diplom.
Tudengileht trükib siinkohal ära Olav Aarna
pöördumise EBSi üliõpilaste, õppejõudude ja
töötajate poole.
Olav Aarna, EBSi rektor:
EBS lähtub põhimõttest, et me peame olema
hästi kursis kõigi oluliste hariduspoliitiliste
arengutega Eestis ja Tallinnas ning püüdma
neid EBSi huvidest lähtudes ka mõjutada.

Friedrich Naumanni Fondi,
Reformierakonna ja EBSi koostöös nägi
trükivalgust NobeH preemia laureaadi,
austria majandusteadlase Friedrich A.
Hayeki klassikaks saanud teose "Tee
orjusesse" eestikeelne väljaanne. Raamatu
Tekkivas TaHinna Ülikoolis on võibolla tõlkis EBSi õppejõud Hardo Pajula ning
täiendavad võimalused õppe kvaliteedi eessõnaga varustas Siim Kallas.
tõstmiseks võrreldes liitujate poolt eraldi
pakutavaga ja see idee on ka autorite esmaseks 1944. aastal esmatrükis ilmunud "Tee
motiiviks.
oijusesse"
on üks
raamatuid, mille peaks olema läbi lugenud
Ka EBSi huvi TaHinna Ülikooli projekti vastu igaüks, kes tahab majanduspoliitika teemal
on ajendatud samast soovist. Seejuures pole avalikkuse ees sõna võtta, olgu ta ise liberaal
õige väita, et tegemist on ühepoolse huviga. või sotsialist.
Loodav Tallinna Ülikool on vähemasti Eriti aktuaalne on majanduspoliitika tänases
samavõrra huvitatud EBSi kompetentsist Eestis seoses mitmete sise- ja välispoliitiliste
juhtimis-ja majandusteaduse vallas.
arengutega, muuhulgas termini fezne Fay?;
esilekerkimisega. Valitsuse liberaalne
Teisalt on EBSi senine ajalugu ja loodud majandus-poliitika on enneolematult suure
maine seotud eelkõige tema eraõigusliku sisemise ja välise surve all ning kipub
staatusega, sellest tuleneva kliendi ununema tõsiasi, et majanduslikke otsuseid
sõbralikkusega ja kiire reageerimisega tööturu tu le b te h a r a ts io n a a ls e lt, m itte
vajadustele, millest EBS mingil juhul loobuda emotsionaalselt.
ei soovi.
Ei saa öelda, et Eestis majanduspoliitilist
diskussiooni piisavalt ei toimu. Liberaalse
Tudengite hulgas korraldatud küsitluse turumajanduse ja riiklikult reguleeritud
tulemused, mille põhjal EBS otsustas sotsiaalse turum ajanduse pooldajad
TaHinna Ülikooliga mitte liituda, olid tümitavad teineteist Delfi kommentaariumis
järgmised:
ja ka mujal meedias, kuid kasutatav
argumentatsioon piirdub enamasti kahe*
vastu 55
kolme postulaadi või käibetõega.
Hayeki teos, mis kritiseerib teravalt riiklikku
*
poolt 34
'sotsiaalset' plaanimajandust on küll kirglik,
*
vaj ab lisateavet 37
kuid ratsionaalne. Hayek kutsub üles, veenab
*
vastanuid kokku 126
ja agiteerib riiklikult reguleeritud majanduse

vastu, olgu see klassikaline, Nõukogude Liidu,
natsi-Saksa või kaasaegne demokraatlik
sotsialism.
In d iv id u aaln e vab adu s, sealh u lg as
majanduslik vabadus võimalikult väheste riigi
poolsete piirangute ja sunnimeetoditega on
ülim hüve ja heaolu allikas. Iga indiviidi
vabaduse piirang sotsiaalse heaolu
suurendamise eesmärgil on ohtlik samm teel
oijuse suunas.
Alati leidub poliitilisi jõude, kes teavad, mis on
kogu rahvale hea ja on valmis pakkuma lihtsaid
lahendusi üldise õnne ja heaolu saavutamiseks.
Ja alati leidub neid, kes on valmis selle eest
andma kolm tilka verd: loobuma mõnedest
vabadustestüldise ja isikliku õnne nimel.
Ja nagu ajalugu on näidanud, on kõik katsed
asendada vabadus võrdsusega või luua õiglasi,
kuid mitte toimivaid majandusmudeleid varem
või hiljem andnud väganegatiivseid tagajärgi.
Saksa luuletaja F. Hölderlini ütelus "Inimese
püüe teha maast taevas on alati kaasa toonud
maapealse põrgu," võtab eelöeldu kõige
paremini kokku.
Raamatust "Teekond oijusesse" kiijutas Hardo
Pajula septembrikuises EBSi Õppejõudude
Infolehes (http://infoleht.ebs.ee/oktooberO 1/
a09.htm) ja Igor Gräzin Luubis (http://
arhiiv.postimees.ee/luup/01/09/ eesti4.htm).
Kiirematel huvilistel on võimalus raamatut
päris ilma rahata saada Naumanni Fondi Eesti
esindusest aadressil Rüütli 28/30, Tallinn.
Head lugemist!
Andres Hurt

EB S kontserni )ugu
EBS Grupp on hariduskontsern, mille
peam iseks ideeks on juhtim is- ja
juhtimisega seotud valdkondades eluaegse
õppe pakkumine.
Täna kuulub EBS Gruppi kuus liiget: Estonian
Business School (EBS), EBS Juhtimis
koolituse Keskus, EBS Gümnaasium, EBS
Arengufond, EBS Print ja uusima üksusena
EBS Suhtlusoskuste Kool.

Lisaainete loetellu kuuluvad informaatika,
avaliku halduse alused, sotsiaal- ja
suhtlusained, samuti majandusõpe.
Käesoleval õppeaastal töötab koolis viis
klassikomplekti, kus ühtekokku käib tarkust
taga nõudmas 125 õpilast. Gümnaasiumi
teenistuses on 13 täiskohaga töötajat, kellele
lisandub veel 10 tunnitasulist pedagoogi.
EBS Gümnaasiumi 2000. aasta käive oli 2,7
m iljonit krooni, kasumit ei teenitud.
Keskkooli direktor Lee Mets ütleb, et
gümnaasiumi ei planeeritudki kasumit
teenivaks üksuseks, vaid selle eesmärk on
kasvatada EBSile järelkasvu.

Ülikool-EBS
EBS Grupi vanim liige on EBS, mis asutati
1988. aastal ning on tänaseks kasvanud
Baltim aade suurimaks m ajandus- ja
juhtim isalast kraadiharidust andvaks
eraülikooliks, kus 2001/2002 õppeaastal õpib
2102 üliõpilast.
Käesoleval aastal avati ülikoolis uus 37
õppuriga õpperühm v õ õ rk eelte ja
ärikorralduse erialal. Seega laienes erialade
ring kuueni. Tänase seisuga omab EBS 61
lepingulist välispartnerit ning aktiivset
üliõpilasvahetuse programmi.
Emaettevõtte juhtorganiteks on rektoraat,
senat ja nõukoda. Rektoraat juhib kooli
igapäevast tegevust, senat tegeleb õppetöö
üldise koordineerimise ja strateegilise
juhtimisega ning nõukoja eesmärgiks on
edendada ning toetada EBSi ja ärimaailma
vahelist koostööd.

EBS Grupi pesamuna - EBS Suhtlus
oskuste Kool
H a r id u s k o n ts e r n i k õ ig e u u e m a
struktuuriüksuse EBS Suhtlusoskuste Kooli
missiooniks on arendada suhtlemis- ja
eneseväljendamisoskusi, kokkuvõtlikult
emotsionaalset intelligentsust. Sihtgruppi
kuuluvad 15-18 aastased noored.
K orraldatavate kursuste ampluaa on
võrdlemisi lai, siia kuuluvad näiteks väitlus-ja
kõnekunsti, suhtlemise õpetus, samuti inglise
ja saksa kõnekeele kursus. Osavõtjate arv on
praegu veel suhteliselt tagasihoidlik.
Tänaseks on käivitunud kolm kursust, millest
huvipakkuvam kannab tiitlit: "Kuidas saada
edukaks suhtlejaks."

Keskkool - EBS Gümnaasium
EBS Gümnaasium asutati 1997. aastal
eesmärgiga anda kaasaja nõuetele vastavat
ning konkurentsivõimelist üldharidust.
K eskkool baseerub viieperioodilisel
õppesüsteemil ning pakub võimalust tegeleda
süvendatult inglise keele ning matemaatikaga.

Täiendkoolitaja - EBS Juhtimiskoolituse
Keskus
Täiendkoolitusfirma EBS Juhtimiskoolituse
Keskus on Eesti suurem aid äri- ja
juhtimiskoolituse ettevõtteid, mille käive oli
2000. aastal 9,160 miljonit krooni ning kasum
ligi 920 tuhat krooni.

EBS Grupi sellel tütarettevõttel on lisaks
koolitusteenuse pakkumisele ka tänuväärne
funktsioon informeerida ülikooli tööturul
toimuvatest muutustest ja seeläbi võimaldada
EBSil õppekavade ajakohastamist.
Juhtimiskoolituse Keskus teenindab äri-,
riigi-ja munitsipaalorganisatsioone ning teeb
koostööd erinevate koolitust pakkuvate nii
kohalike kui välismaiste institutsioonidega.
Olgu nimetatud ära mõned tähtsamad EBS
Juhtim iskoolituse Keskusega seotud

organisatsioonid: Elcoteq, Rahandus- ja
Majandusministeerium, Fazer, Hansapank
ning teised.
EBS Gruppi kuuluv EBS Print pakub trüki-ja
kiijastusteenuseid, EBS Arengufond aga
tegeleb stipendiumide ja investeerimisega.
Karen Veidik

JUHATUS
PRESIDENT
EBS JUHTIMIS
KOOLITUSE KESKUS

ESTONIAN BUSINESS
SCHOOL (1988)

EBS GUMNAASIUM
(1997)

EBS PRINT

EBS ARENGUFOND

EBS SUHTLUS
OSKUSTE KOOL (2001)

(2000)
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Piijardivõistius PBSis
Kuidas tu!emusHku!t õppida
Õppimise oskused ja vastavalt sellele ka
tulemuslikkus on suuresti individuaalsed,
samas on olemas teatud üldised printsiibid,
mis selle kasulikkust tõsta aitavad. Igaühel
kujunevad need välja erinevalt, vastavalt
õpetusstiilile, keskkonnale ja muudele
normidele.

tekitavad just veidi tavatud ja keerulisemad
teemad, eluvaldkonnad ja mõisted.
Siinkohal võivad kasuks tulla järgmised
võtted:

* Seostamine - uute mõistete ja teemade
puhul peaks ühendama neid mõttes mõne
Arvestades, ct õppimine on teadmiste, oskuste lähedase ja arusaadava olukorraga.
ja vilumuste omandamine, peaks igaüks meist
kõrgeid eesmärke seades end sellele wLäbikirjutamine - läbitud teema uuesti
pühendama. Ometi vajame tulemuslikuks enda jaoks kirjutamine ja mis seäl salata,
teadmiste omandamiseks mingit jäijepidevust olgu või spikrite vorpimine aitab palju
tekitavat motivatsiooni.
mõtteid seostada.
Kooliteed jalge alla võttes sarnaneb õppimine * Grupeerimine ja alajaotus pärast seda,
rohkem kohustusele, justkui loomulikule kui materjal on läbi vaadatud võiks seda
asjade käigule, mis kuulub elutee alusamise proovida grupeeridaja lahterdada.
juurde. Seejärel tekib soov saada tulemusi,
tunnetada eneseületust, saavutust, ka kiitust - * Punktide väljatoomine - väga mahukast
need ongi näited m õnedest m oti- materjalist on otstarbekas kirjutada enese
vatsiooniallikatest. Õppimine sunnib jaoks välja põhiteemad ja sinna alla
pingutama, end avama, loob võimalusi kuuluvad märksõnad kirjeldatust. Sel viisil
arenemiseks ja esinemiseks.
saab hi lj em väga kergelt õpitut meenutada.

Autasustamme: fookuses võitja

Tänapäeva ühiskonnas on õppimine kõige * Rasked teemad - kõik, mis keerulisem ja
alus, sest nimelt selle järgi antakse inimese raskesti meeldejääv oleks mõistlik eraldi
kohta hinnang ja luuakse võimalused enese kuhugi üles märkida ja pidevalt silma all
teostuseks. Tuleb olla aldis muutustele ja hoida.
õppida nendega kohanema, sest on ju ajatu
tõde "inimene õpib kuni elab" just sellistest * Kordamine - ühest lugemisest kipub
kogemustest alguse saanud.
üldiselt väheks jääma, õigem on mõne aja
pärast taas materjal läbi lugeda või seda
Kuna õppim ine on vaim ne tegevus ja sõltub kasvõi sirvida.
isiksuse omadustest, on nö "õppimise
aabitsat" võimatu koostada. Nii ei saa ka antud + Kujundus - paljudel on hästi arenenud just
nõuandeid päris üks-ühele võtta, kuid mingid silmamälu, mistõttu võib pöörata tähelepanu
juhtnöörid edastavad nad siiski. Tähtsaim on ka teemade ja pealkirjade rõhutamisele,
lähtuda endale kõige tõhusamana tunduvatest väljatoomisele.
vahenditest, sest vaid siis saavutatakse
loodetud tulemused.Mõned teadmised
omandab inimene väga hõlpsasti, raskusi
Kadri Lindpere

Ways to iearn successfuüy
Every individual has its different ways to
gain knowledge but still there are certain
facts that help to ease the process. These
are of course influenced by lifestyle,
environment and style of teaching one has
had.

Some knowledge is acquired very easily and
some need profound devotion. Here are a few
tips to make learning easier:

Learning always needs some kind of
motivation. During the first school years
learning is considered rather like a must and
therefore no analyses is done on the benefits
otcducation.
Contemporary society enhances the need fbr
education fbr it is the basis of opportunities in
life. This is what a person is esteemed by and
that is why learning should be very highly
valued.

* Rewriting - when the material is written
down once more it is for sure affirmed in
your brain.

Learning is a very individual and an
intellectual activity and therefore it is
impossible to compose an "effective learning
manual." These tips of course give some leads
how to be more successful but everyone
should use the most efficient ones.

Tihe konkurents teeb murelikuks

Hiina magistrandid
võistlesid nagu üks mees

Magistrand Bruce kuuli
sihtimas

* Attaching - new and difficult themes should
be bounded with familiar ones.
Ürituse organiseeijad
arutavad võistluse käiku

*Grouping - dividing themes into certain
groups makes understanding much easier.
* Points - bringing out relevant points from a
bulky material is also a way to make your
learning simpler.
* Repeating - after reading things through
once, do it at least once again.
* Decor - when headings and titles are
different from the other text it makes the
whole material clearer.
Kadri Lindpere

Kätt haijutada tasub alati:
kõrvallaud, kus võistlust ei
toimunud
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Üiiõpiiasom avaiitsus
vahendab infot
Kas su! on mõni õppetööga seotud
probleem? Sa ei tea kelle poole
pöörduda? Otsid lihtsalt praktilist
infot meelelahutus- ja spordi
ürituste kohta?
Ülal esitatud ning paljude püstitamata
küsim uste vastused peituvad sõnas
Üiiõpiiasomavaiitsus (ÜOV). Järgnevalt
uurime, millega ikkagi antud organ tegeleb.
ÜOV on valitud kursusevanemate ehk siis
esinduse, kaudselt kogu üliõpilaskonna
poolt, ning seega volitatud täitma eestkostja
ametit. Primaarset esinduslikku funktsiooni
teostab ÜOV koduülikooli Senatis, kus
ÜOV president Birgit Vainer omab
täieõigusliku liikme staatust.
Teine, ent mitte vähem oluline, on antav
panus Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL)
eesmärgi saavutamisele, ehk siis kogu Eesti
üliõpilaskonna huvide esindamisele ja
kaitsmisele. Siinkohal on rõhutamist väärt
tõsiasi, et iga kahe kuu tagant kogunevas
EÜLi Volikogus omab EBS tänu oma
suurusele ainukese eraülikoolina kahte
häält. Käesoleval hetkel on ÜOV kaasatud
ka EÜLi haridustoimkonda.
Olulised omavalitsuse funktsioonid, mille
seost tudengkonnaga võib kõige otsesemaks
p id a d a , p u u d u ta v a d õ p p etö ö d ja
igapäevaasju. Tegemist on eelkõige
kõikvõimalike murede lahendamise ja
küsimustele vastamisega.
ÜOV presidendi Birgit Valneri sõnadest
järeldub pisut kurvastav fakt - tudengite
aktiivsus pole aga siiani omavalitsusse
pöördumisel märkimisväärselt kõrge olnud.
Antud olukord peaks kõigi eelduste kohaselt

p aran em a seo ses tu d e n g ik e sk u se
avamisega.
Vaba aja sisustamise eest seisab ÜOV hea
sportimisvõimaluste tagamise ning samuti
harivate ja m eelelahutuslike ürituste
korraldamisega. Keha kosutamiseks võib
igaüks valida endale sobiva raskusastme,
harrastades rahva- või professionaalsemat
sporti, viimast siis kas Team EBSi või Team
EBS Socceri meeskonnas. Erinevate
seminaride ja pidude kohta väljastatakse
jooksvat infot. Siinkohal on aga
suhteliselt tavapärane nähtus.

JV c w a n m b e fiM X M

Tudengite po!e ühiseiamu
puudumine probieem
"Vaikne tudengineiu soovib üürida
tuba." Sellist kuulutust pole EBSi
stendil enam ammu kohanud.
Tudengeid justkui ei häirikski
asjaolu, et koolil neile elamispinda
pakkuda pole.

Kas puudub tõesti odava elamispinna järele
vajadus või on tudengid ise suutnud hakkama
saada?
Ühelt poolt on selge, et võrreldes avalikõiguslike ülikoolidega on EBS majutamise
osas paremas olukorras: siin õpivad enamasti
tallinlased. Ning tänu õhtuõppe suurele
osakaalule on EBSi keskmine üliõpilane
M eedia vallas figureerib ÜOV nii tavalistest üliõpilastest reeglina vanem ja
Tudengilehe kui ka Üliõpilaslehe veergudel,
edastades ametlikke infoteateid. Alalist
kontakti üliõpilastega peetakse eelkõige
ste n d id e ja m a ili k au d u . A ntud Jaak, BBA2
kategooriasse kuulub ka näiteks osalemine
Mäletan, et juba minu esimene infovahetus
peatselt asetleidval infomessil Teeviit.
EBSiga sisaldas endas küsimust ühiselamu
Tartust Tallinna tulnuna oli valida, kas
ÜOV koordineerib tudengielu eri kohta.
elada
tädi korteris või üürida endise
valdkondade tööd, milleks on:
klassikaaslasega kahasse omaette elamine.
Valisin viimase ja tänu tutvustele oli 500
1. Üliõpilaste probleemide lahendamine krooni eest kuus mül tuba Lillekülas.
2. Tudengite esindamine EBSi Senatis ja Olgugi, et mööbliks oli vaid tühi kapp ja
Eesti Üliõpilaskondade Liidus (EÜL) k irju tu sla u d a ega v o o d it polnud.
Korteriomanik elas üle sellise lahutuse, et
3. Spordiaktiivsuse koordineerimine
4. Meelelahutusürituste korraldamine ja
Risto, BBA2
erinevate projektide läbiviimine
5. Info edastamine
V õ tsin m öö du n u d a u g u s tis e tte
lehekuulutused ja hakkasin nende järgi
6. ISIC kaartide müük
kortereid läbi käima. Normaalset kohta
mõistliku hinna eest leida ei ole lihtne,
Karen Veidik enamasti oli kas korter vilets või oli see juba

jõukam elukoha leidmine ei ole tema jaoks
probleem.
Teisalt õpib siin ka küllaltki suur hulk
välismaalasi, keda koolipoolsete elamis
tingimuste puudumine vahest kõige enam
mõjutab. See ongi koht, kus EBS saaks kõige
rohkem ära teha võõrkeelsel tudengil pole
uues linnas elamispaiga leidmine sugugi
lihtne.
Kuidas on aga läinud elamispinna otsimine
nendel tudengitel, kes siiski väljastpoolt
Tallinna EBSi õppima on tulnud? Enamasti
elavad nad sugulaste juures või üürivad
korterit. Seda kas üksi, mis on kallim, aga
privaatsem või kellegagi koos. Teiste
tudengitega koos elada odavam ja lõbusam,
aga hästi peab läbi saama.

isegi pliidi võttis naine kaasa. Aga üliõpilaselu
on tore ja mida viletsamates tingimustest see
algab, seda mõnusam on hiljem oma iseseisva
elu algust meenutada.
Olles Tallinnaga juba kohanenud, on tulnud
uued tutvused ja ka uus elupaik. Endiselt
üürikorter, kuid kolmetoaline ja mööbliga.
Isegi mullivann on sees ;) Ja 1000 krooni kuus
Õismäe eest pole just palju.

kellelegi ära antud. Lõpuks sain endale ühe toa
Mustamäele, teises toas elab vene tädikene.
Muidu ei ole elamisel väga vigagi, aga
privaatsust ei ole. Üüri maksan ma veidi üle
1000 krooni kuus.

EBS FM atustas kotmandat hooaega
Oma kandideerimise motiividest toob

võib Tallinna sagedustel 100,7 ja ta välja uute jahu\ita\ate kogemuste
105,8 kuulata viieminutilist hankimise ning Kuku raadio prestiizi.
FB Si

.

ra a d io h ä ä i

on

tntervjuu toimumise ajaks neti saadet
J..,.!' teinud Jaan tunneb end eetritamete!
a la te s juba kui kata vees ja kurdab saate
tühidust: "Viis minutit on ju nii
armetult lühike aeg!"'
Ise Jaan eriti raadiot et kuula ega evi
ka raadiomeeste seas suuri eeskujusid.
Aga onia saated on tat tinti võetud

K o t m e ho oa ja jo o k s u ) oti Ra ad io
K U K U -s tjtiõpitasom avatitsusc
egiidi att HBSi uu di se id t ug e nu d üte
viie inimese. Jaan võttis te at epulga üle

raadiohääl eelmisel õppeaastat, tehes
seda Ü tiõ p ita so m a v a titsu se
presidendi töö kõrvalt. Madis kiitis
Tudengilehele raadiotööd huvitavaks
ja arendavaks, ent ka tõsiseks aja
planeerimise väljakutseks. Lõbu
samate seikadena meenutab ta mitme
saatekütatise raskeid probleeme \i<e
minuti sisse mahtumisega.
L u t ra a d io h a ä tt otsiti a v a tik u

kandideerijana ülekaalukalt võitis.

riputada, saadet populariseerida ja
võimatdada hüvitiste) ning tannidel
intbte ligi pääseda. Oskusi Jaanit
Eesti Maci Kasutajate Grupi eeMun
tegevust virtuaalse! aadressil
www.hot.ceemug.
"Kuulake raadiotja olge avameelsed."
keerake oma raadiod teisipäeviti kett

Andres Hurt
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Fotoreportaaž: päev E B S is
Tudengilehte kommenteerib EBS
Juhtimiskoolituse Keskuse
turundusjuht Marko Ruut

Käib seminar Brand Estonia

Raamatukogu lugemissaal

Kairi Kallaste näitab
Tudengilehele uut
arvutiklassi ruumis 208

Arvutiklassi 210 klaasseina taga hoiavad kogu kooli
arvutipargil elu sees administraatorid Rivo ja Risto Raaper

Üldkasutatavas arvutiklassis
teevad tudengid oma koolitöid
ning surfavad Internetis

Õhtuoppeosakond: Eve Aavik
Vahetund EBSis

Tudengirestoranis saab vahetundidel
osta nii praadi kui ka saiakesi

EBSi aula on Brand Estonia
osavõtjaid pilgeni tais

PäevaÕppeosakond: Kristel Siilak

Tudengid grupitöö hoos
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!V!ida tähendavad
õpperühmade !ühendid
Sellest õppeaastast on lisandunud tuttavate
õpperühmade hulka ka üks uus, nimelt
võ õ rk eeled ja ärik o rra ld u s b a k a 
laureuseõppes. Eriala pakub kõrgel tasemel
keelelisi teadmisi, seda siis esiteks inglise
keeles ja saksa keeles, millele valitakse

Kursatöö suvaHsest
arvutist

täiendavalt veel kolmas keel vene, hispaania
ning prantsuse keele hulgast. Lisaks
omandavad antud õpperühma tudengid head
teadmised nii ärijuhtimise kui ka majanduse
valdkonnas.

Arvutiajastu märksõna oii arvuti. See
tähendas elektrooniliste dokumentide
võidukäiku - dokumente hakati koostama
ja hoidma arvutis. Internetiajastu
märksõna on Internet, mis tähendab, et
failid on arvuti kõvakettalt ja lokaalsest
arvutivõrgust kolimas ülemaailmsesse
võrku. Ü htäkki on lõhutud kõik
Lühend / Abbreviation*
Õpperühma nimetus
The names of the
infoedastamist ja asjaajamist takistanud
study classes
barjäärid.
Kursuse- või teadustöö kiijutamiseks on vaja
BBA
Rahvusvaheline ärijuhtimine Bachelor of Business
istuda raamatukogus ja otsida täiendavat
Administration
bakalaureuseõppes
kirjandust Internetist. Oma töösse uute
BBL
Võõrkeeled ja ärikorraldus
Bachelor of Business
peatükkide lisamisel tuleb sel juhul kasutada
bakalaureuseõppes (uus eriala) and Modem Languages erinevaid arvuteid. Samuti võib tekkida
(new)
vajadus pääseda oma failidele ligi erinevatest
BIT
Infotehnoloogia juhtimine
Bachelor of Information arvutitest.
bakalaureuseõppes
Technology
Tööversioonide salvestamine flopikettale on
Administration
ebamugav ja mitte eriti turvaline - ketas võib
taskus või kotis viga saada. Pealegi on
BPA
Avalik haldus
Bachelor of Public
flopiketta maht tänapäevaste andmemahtude
bakalaureuseõppes
Administration
mõistes imeväike.
Enterpreneurship and
KD
Ettevõtlus ja ärijuhtimine
Business Administration Sõpradele, tuttavatele ja koolikaaslastele
diplomiõppes
Diploma Program
tuleb aegajalt edastada dokumente, millega
neil on samuti vaja tutvuda. Enamus inimesi
ÕDB
Büroojuhtimine diplomiõppes Diploma in Office
eelistab failide saatmisele võimalust neid
Management
kuidagi muul moel kätte saada. E-post on küll
Rahvusvaheline ärijuhtimine Executive Master of
EMBA
mugav, kuid kui kirju tuleb palju, on nende
magistriõppes
Business Administration hulgast vajalikul hetkel selle ühe ja õige
PhD Program
Doktoriõpe
Doctor of Philosophy in ülesleidmine üpris tüütu.
Management
Kirjeldatud kolm situatsiooni tulevad
kindlasti paljudele tuttavad ette. Neid saaks
* Lühendi vorm moodustatakse üldjuhul inglisekeelse nimetuse esitähtedest.
aga vältida, kui dokumentidele pääseks juurde
ka Interneti kaudu. Ning see ongi juba
võimalik j a leiab üha suuremat kasutamist.
* The abbreviation is usually formed from the in German, the third language is optional: Dokumentide hoidmise võimalust Internetis
first letters of the study group's English title. students can choose between France, Russian pakuvad mitmed suuremad portaalid nii Eestis
and Spanish. Another part of this program is kui välismaal - Eestis näiteks kommuThis year we have a new specialty that is The based on gaining knowledge in business nikatsioonikeskus hot.ee (www.hot.ee),
suurtest välism aa saitidest Yahoo!
Bachelor of Business and Modem Languages. administration and in economy.
(www.yahoo.com), pakkudes dokumentide
This course gives a high level knowledge in
hoidmiseks
isegi kuni 100 megabaiti tasuta
Karen Veidik
three languages. Firstly in English, secondly
kettaruumi.

Tu!e jaigpaüi mängima!
Ku! soovid
om a ja ! g paüiaiaseid
võimeid proovi!e panna
n in g n e id
tä ie n d a d a ,
osaie üiikooii
au ja kuutsuse eest võitievas
meeskonnas FC EBS Team!
Oodatud on nii iihtsait
vutihuvitised kui eritasemega
mängijad.
Treeningud toimuvad kaks
k o rd a n ä d a ta s , m iü ete

ü sa n d u v a d tre e n in g kohtumised erinevate tiiga
meeskondadega.
Uute tiikmete registreerimine
järgm iseks tiigahooajaks
toim u b sü g is-k e v a d is e t
perioodi! 2001/2002.
Jatgpaüiktubi FC EBS Team
a tu sta s om a te g e v u st
käesoteva aasta kevade! ning
osateb Eesti Meistrivõisttuste
Lääne piirkonna ne!jandas
tiigas.

Täiendav info:
FC EBS Team'i kodutehekütg http://www.hot.ee/fcebs/soccerja
treener/koordinaator Tõnu Leevatd, te! 051 03 924, e-post
tonu.!eeva!d@e!coteq.com
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Sisuliselt tähendabki dokumentide hoidmine
Internetis kõikide vajalike dokumentide
salvestamist üle Intemeti teenusepakkuja
serverisse - teisisõnu isikliku dokumendihaldussüsteem i loom ist. Kodumaiste
teenusepakkujate esimene eelis välismaiste
ees on muidugi eestikeelne kasutajaliides,
samuti eestikeelne kasutajatugi ning suurema
ühenduskiiruse võimaldamine.
Internetis oleva dokumendihaldussüsteemi
olemus on väga lihtne. Tegemist on
dokumendihoidlaga, kuhu saab kaustadesse
kokku koguda kõik olulised dokumendid,
millele ligipääsemiseks läheb vaja ainult
Internetti ühendatud arvutit. Pole mingit
tähtsust, millises maailmanurgas just
parasjagu ollakse, missuguse nädalapäeva või
kellaaj aga tegu on.
Pruugib olla vaid hot.ee kasutajakonto omanik
ja Sinu käsutuses on kohe 10 megabaiti
kettaruumi failide hoidmiseks.
Isiklike dokumentide hoidmise kõrval on
võimalik üle Intemeti hallata ka mitme
inimese ühiseid dokumente. Hoti Intranet
töötab samaselt asutuse arvutivõrgule. See on
mõeldud eelkõige sõpruskondadele, mille
liikmed võivad paikneda väga erinevates
paikades; klassidele, kus klassikaaslased
tahavad m idagi ühiselt ette võtta;
väiksematele firmadele, kus leidub ühiseid
dokumente, kuid arvutivõrku pole mõtet luua.
Igale hot.ee-s loodud Intranetile eraldatakse
dokum endihalduseks 50 m egabaiti
kettaruumi.
Lisaks dokumendihaldusele saavad Intraneti
liikmed kasutada ühist kalendrit, üksteisele
teateid jätta, üksteisega jututoas suhelda.
Mõistagi on Intranet salasõnaga kaitstud.
Merle Sukk,
Hot.ee sisuosa juht

Esmaabi numbri! 203
Tudengitel, kes auditoorium i
number 203 asukohta otsekohe öelda
ei oska, on soovitav see lähipäevil
kindlaks teha ja tuleviku tarbeks ära
kaardistada.

Keskuse! saavad o!ema kindlad
!ahtiolekuajad ja seda ettenägelikult,
arvestades erinevaid õppevorme, nii
päevase! kui õhtuse! kellaaja!. Niisiis,
alates 1. detsembrist leitakse üliõpilaste
küsimuste!e vastused ruumis number
Nimelt, kui kõik kavandatud plaani 203.
järgi kulgeb, saab üliõpilaspere
1. detsem bril endale m ainitud L ohutuseks aga n eile, kelle!
asukohaga tudengikeskuse, kus hakkab spetsiifiline probleem puudub, kuid
aset leidma tudengite igakülgne huvi tudengikeskust oma sümaga ü!e
nõustamine.
vaadata on piisava!t suur, siis ka selleks
on võim alus olem as. Sam ade
Kui varem paiknesid tudengielu koordinaatidega punktis saab toimuma
koordineerivad üksused ebamäärastes ISIC kaartide müük.
punktides või neil puudus üleüldse
reaalne
siis juba aasta lõpuks on Eeldatavasti mõjub uuendus tudengielu
olukord m uutunud. E eln evalt stimuleerivalt, seda nii erinevate
nimetatud ruumist võib tulevikus !eida üksuste ja õppurite ning ka esimeste
EBSi Omavalitsuse, Tudengilehe, omavahelise koostöö tõhustamise läbi.
Karjäärikeskuse ja ühe ürituste Hubane keskus peaks kasvatama
korraldam isega tegeleva orga ühtsustunnet ja saama tugipunktiks
igale üliõpilasele.
nisatsiooni esindaja.
Karen Veidik
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Näpunäiteid rõivastumiseks aastapäeva baiii!
Vähem kui kuu on jäänud päevani, mii
ieiab aset igaaastane väga piduiik ning
esindusiik EBSi aastapäeva bail. Just
praegu oleks paslik hakata mõtlema,
miiliseid rõivaid sel tähtsal sündmusel
kanda.
Kuna tegemist on piduliku ametliku üritusega,
loob see riietusele ka teatud kitsendused.
Kindlasti aga ei ole üht kindlat reeglit, millest
juhenduda. Ehkki kõik sõltub ürituse
õhkkonnast ja kutsel kehtestatud nõuetest,
võiks rõivad väljendada kandja isikupära,
samuti tuleks jälgida erinevate aksessuaaride
rahvarõivaisse.
Meeste pidulik riietus
Meestel on valikuvõimalusi veidi vähem ja
seetõttu ka lihtsam otsustada. Valides tuleb
aga rangelt lähtuda kutsel esitatud nõuetest.
Kõige pidulikum ja samuti nõudlikum riietus

on frakk, millega kaasneb kindlasti valge vest, Kui aga kutsel on kiijas tume ülikond, siis seda
kikilips ja rinnarätik, must mantel või keep, millegi muuga asendada ei saa.
valge siidsall ja sõrmikud; käekella frakiga ei
kanta.
Naiste õhturiietus
Daami riietus sõltub tugevasti tema kaaslase
Smoking esitab küll frakiga võrreldes veidi omast, sest siinkohal on kooskõla väga
vähem nõudmisi, kuid ka selle äärmiselt oluline. Frakk nõuab täispikka õhtukleiti,
piduliku rõivastuse juures peaks mehed silmas mille juurde võib valida sobilikud kindad ja
pidama kindlaid nõudmisi. Klassikalise elegantse ridiküli ning nagu meestegi puhul,
smokingi värvid on must, tumesinine või hall. käekella ei kanta.
Oluline roll on samavärvilistel kikilipsul ja
vööl, mida vahel asendab vest, valgel Kui mees kannab smokingit, on naistele
rinnarätikul. Kingade ja mantli toon on must. seevastu antud üsna vabad käed. Kleidi pikkus
sõltub kandja maitsest ning võib varieeruda
Tume ülikond on kõige enam kasutatav ja minist kuni päris pikani; käekott olgu aga
soositud riietus, sest see täidab nii pidulikkuse elegantne ja väike.
kui ka esinduslikkuse kriteeriumid, on
laialdaselt levinud ja igati praktiline.
Tumeda ülikonna puhul rõhutatakse vaid, et
naise riietus peaks olema pidulik, kuid mitte
Kui ballikutsele on märgitud frakk, siis seda liialt väljapaistev. Seetõttu võiks vältida
võib asendada tumeda ülikonnaga, samuti läikivaid kangaid, suuri dekolteesid ja liigset
võib tumeda ülikonnaga asendada smokingut. säravust.

Swb njuus:
iumeiauakooiitus
SWB loodab nii lauluväljaku omanike kui ka
Tallinna linna abiga pakkuda lauakoolitust ja
varustuse renti kõigile taskukohasena. Neid,
kellel plaanis oma esimesed lauasõidud alles
eesoleval talvel teha, ootame laulukale
ühistele algõpetuse tundidele! See on
soodsaim ja valutuim võimalus lumelauaga
sõitma õppida.
2002. aasta jaanuari lõpus korraldab klubi
SWB õtse k u u lsa la u lu k a a re all
rahvusvahelise BIG AIR hüppevõistluse.
Enneolematult ekstreemse showga kaasneb
suur afterparty sama keskuse siseruumides.
Niipea kui ilm lubab, alustab klubi SWB
lumelauakoolitusega pealinnas, Tallinna
Lauluväljakul asuvas talvekeskuses.
Esimesed lumehelbed on ammuilma juba
pealinna tänavaid kaunistanud ning kaua ei tule
oodata ka seda tõsist ja karmimat talveilma.
SWB-lased hoiavad hinge kinni, et lumevaip
juba kiiremini pakseneks ja võimaldaks
esimesed lauajäljed oma pehmele pinnale
talletada.

Ootame kõiki laudureid ja muidu huvilisi meie
kodulehele, mis peagi uueneb nii disainis kui
ka sisus! Kodukal on üleval selle aasta
lumelauakalender ja alati värske info Eestis
toimuvate lauasündmuste kohta. Esimene
eesolev üritus on lumelauahooaja avamine
Põlvas. Koduka aadress on juba tuttav swb
punkt ee.
Karel Kangro, BPA 4

Kuna niivõrd pidulikke üritusi kui seda on
meie kooli aastapäeva ball tuleb ette üsna
harva, siis on kõige soodsam endale riietus
selleks õhtuks laenutada.
Tallinnas pakuvad pidulike riiete laenutust
järgmised asutused:
e AS Diplomaat: Pämu mnt. 21, tel
6266487
* Continental Möda: Tammsaare tee 89,
tel 6542033
e Pruutpaaride salong: Telliskivi 24, tel
6733940
* OÜ Tigasmo: Ravi 2, tel 6462271
e Teatrite kostüümilaenutustes võib samuti
olla häid leide.
Seltskonnatantsu kursusi korraldab Revalia
tantsuklubi, tel 6010253.
yl/ATKM.* Tiina Tšatšua "Protokoll ja etikett
ärimaailmas."
Kadri Lindpere

Kursusepidu vajab
eeitööd
Kursusepeole nagu ka igasugusele muule
peole peab eelnema põhjali k
ettevalmistus, sest vaid nii suudetakse
vältida ootamatusi ja tekitada tõelist
peomeeleolu.

kogemused näitavad, et selline vajadus
kindlasti tekib.

Mõelda tuleb ka ühise transpordi peale, et
kõik pidulised tõeliselt ülevas meeleolus
lõbutseda saaksid. Sedamoodi läheb pidu
E sm alt tu leb m o o d u stad a um bes käima juba bussis ning kohale jõudes on hea
viieliikmeline orgkomitee ning kõikide algus juba tehtud.
piduliste soovide arvestamiseks võiks sinna
kaasata võimalikult erinevad inimesed. Ka muusika kui kogu õhtu meeleolu tekitaja
Valida tuleb juht ning kõigile jagada kindlad on aspekt, mille puhul raha kokku hoida ei
ülesanded. Seejärel on lausa eluliselt tähtis tohi, sam uti võib m õelda väiksele
paika panna kogu ürituse eelarve, millest iga meelelahutuslikule programmile.
järgnev liigutus sõltub.
Väga palju annab peole juurde ja tekitab
Hästi sageli leitakse end peopaiga otsimisel elevust kindla stiili määramine nii riietusele
suurtes raskustes. Arvestada tuleb mitut eri kui dekoratsioonidele. Vastavalt sellele
aspekti: pidu on targem teha Tallinnas või tuleks valida ka meelelahutuslik programm:
selle lähiümbruses, sest ööbimine toob karaoke, seltskonnamängud, võistlused ja
juurde palju komplikatsioone ning kindlasti muu.
jääb osa pidulisi just selle pärast tulemata.
Parimat peopindade infot saab sõprututtavaid
küsitledes, kuid abiks on kindlasti
Sauna olemasolu tähtis ei ole, sest saun
ka
internet
j a erinevad infotelefonid.
väsitab ning hajutab kogu seltskonna laiali.
Seevastu on vägagi vajalik baar või kohvik,
kust saaks lisaks olemasolevale odavate
Kadri Lindpere
h ind adeg a söö ke-joo ke o sta, sest
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Magistrirebaste pidu Giehni Lossis

Karastunud vanad rebased

Ootevatmis esmakursus!ased

Rebased rivistuvad ristimiseks
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Rebase katse!!

2. kursus naudib vaatemängu

Stiiü PU N A N E JA M U S T mõistmiseks
mõe!ge järgnevate;
* mustad mafioosod punaste iaternate
tänava!
* punane veri vampiiri mustade!
hammaste!
punane vein ja must katamari

Karen Vootaid sõbratariga
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University of TaHinn
The end of October brought with it some unexpected
news in the form of an article in "Üliõpilasleht". It
seemed that EBS was to join the planned University of
Tallinn along with University Nord.
However, in a matter of hours the rector of EBS, Olav
Aarna, had clarified the issue in a public letter.
"Üliõpilasleht" had in its hunt for a story assumed a bit
too much, and confused the observer status of EBS
with that of a future member of the University of
Tallinn.
During the following few weeks the matter was
clarified even further, as students of EBS had an
opportunity to voice their opinions and along with the
management of EBS came to a conclusion: EBS will
not be joining the University of TaHinn.

HTKiR
Kõrgkooü tuntus ja õpingute
maksumus annavad garantii
Kindtasti küsid, miks peaks õppima just E B S is , kuni
vee! on võimatik saada haridus tasuta? Ja miks
maksta kaks korda rohkem, kui mõnes teises
erakõrgkootis?
Juba ammu ei jätku tasuta õppimisvõimatust igate
soovijate. Konkure e rid ühete kohate koos
veerandsaja keskkootitõpetajast kutdmedatiom anikuga ning võitted toim etutekutoetuse
saamise eest nii ütikootipäevit kui pärast seda.
Paraku.
Õppimise odavus tähendab, et sut puudub
võimatus nõuda endate taseme) õppejõude. Kui sa
pote rahut kohttem isega, näidatakse sutte
järjekorda ukse taga. Nemad oteksid rahut ka
hinnetega toimumata toengute eest, settega, et
neite ei tehta koopiad, ei anta etektroonitisi
konspekte, ei jää kasutamiseks õpikuid.
Peate tõpetamist üttatab koot sind settega, et tat
potnudki õigust sind õpetada ning su diptom ei
kehti. Kas see rahutdaks sind, isegi kui oteksid oma
aega kututanud tasuta?
E B S i maine on rohkem väärt kui petk raha
kokkukühvetdamine õpihimutiste noorte taskutest,
kiusatus tepinguid mitte täita või püüd ühinemise
teet jõuda heteroosasse tutevikku. Ja et E B S i

diptom räägib tõõturut juba kümme aastat iseenda
eest, õpib settes erakõrgkootis täna rohkem kui
2000 tudengit.
Peate E B S i tõpetamist ei pea sinust saama
tippjuhti, kui sa seda ei taha. Aga kindtasti saad üte
keskmise hakkama mistahes ametis, mitte endate
vatid: oted õppinud aru saama, kuidas maaitm
toimib, kust tuteb raha ning kuidas seda kasvama
pannakse.
Kui oted õppinud ärikootis, ei saa sind toodetavasti
tõmmata soodsate taenude ja väga-väga soodsate
järetmaksukaartidega või kiita sutte kogumist
panka kui investeeringut tutevikku. Enne kui
otsustad, mis on odavam, mõtte settete.

EBSi MAiNE ON ROHKEM
VÄÄRT, KU! KIUSATUS
TUDENGiTE JA KOOL! VAHEL
SÕLM!TUD LEP!NGU!D
M!TTE TÄ!TA.

Student Center, room 203
At the beginning of December a new Student Center
will be opened in room 203. The new center will bring
the Student Government, "Tudengileht" and Oil Club
together in one room in the hope of bettering the life of
all students. So, if you have a question, a problem or a
suggestion room 203 is the place to go.

Annuat BaH
This issue of "Tudengileht" also gives advice on what
to wear during the upcoming annual EBS ball. There's
advice fbr both ladies and gentlemen and a few helpful
addresses fbr those, who wish to look their best on the
21 st of December in Vanalinna Stuudio.

Radio Voice

EBS is not without representation in the world of radio.
This issue includes an interview with Jaan Saar, the
man behind the voice.

Toimetaja: Anne Oja (MBA 2,5)
Toimetaja asetäitja: Ärgo Almann (BBAh-3)
Ajakirjanikud: Andres Hurt (WD-31)
Kadri Lindpere (BBAr-3)
Jaak Roosaare (BBA-2)
Karen Veidik (BPA-2)
Kujundaja: Peeter Kondratjev (ÕBI-21)
Fotograaf: Aigar Agu (BBA-3)
Ester Eomois, Madis Jääger
Tudengilehe fotoarhiiv: http://galerii.ebs.ee
Tudengileht internetis: http://ajaieht.ebs.ee
Teiefon: 051 03 385
Faks: (0) 6 313 959
Tiraaž: 2500 tk
Väijaandja: EBSi Üliõpilasomavalitsus
Trükk: EBS Print
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