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Mis meid iseloomustab? 

• Väike ülikool – 3 700 üliõpilast

• Väiksed õpperühmad

• Rakendusliku suunaga, selge fookusega õppekavad

• Vahetu suhtlus õppejõuga, individuaalne lähenemine

• Kompaktne ülikoolilinnak

• Välibaasid ja praktikavõimalused

• Kaasaegne infrastruktuur

• Head sportimisvõimalused

• Aktiivne üliõpilaselu erialaseltsides



Eesti Maaülikool vs maailma tippülikoolid

• Eesti Maaülikool kuulub taime- ja loomateaduste ning keskkonna- ja 
ökoloogia valdkondades teadusajakirjade andmebaasi Thomson Reuters 
Essential Science Indicators statistika järgi 1% enim viidatud 
teadusasutuste hulka maailmas

• QS World University Rankings valdkondlikus edetabelis on Eesti 
Maaülikool põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas tegutsevatest 
ülikoolidest kohal 51-100

• Taimefüsioloogia professor Ülo Niinemets kuulub rahvusvaheliselt 
enimtsiteeritud Eesti teadlaste nimistu tippu



Mida meil õppida saab? (I) Baka, rakend.kh., inseneriõpe, loomaarstiõpe  

Metsandus (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine metsamajanduse või metsatööstuse erialale)

Puidutöötlemise tehnoloogia (rakenduskõrgharidusõpe)
NB! Õppetöö toimub Tartus ja Võrumaal

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine ergonoomika, energiakasutuse või tootmistehnika erialale)

Tehnotroonika (rakenduskõrgharidusõpe) *
(spetsialiseerumine elektroonika või mehaanika erialale) 

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe) *

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine maismaa või vee ökosüsteemide rakendusbioloogia erialale)

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)**

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/

Aiandus (bakalaureuseõpe)

Geodeesia ja maakorraldus (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine geodeesia või maakorralduse 
erialale)

Kalandus ja vesiviljelus (bakalaureuseõpe) UUS 
ÕPPEKAVA!

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

Keskkonnaplaneerimine ja 
maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

Loodusvarade kasutamine ja 
kaitse (bakalaureuseõpe)

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe) *

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)**

Maamajanduslik ettevõtlus ja 
finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)

http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/metsamajandus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/puidutootlemise-tehnoloogia/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/pollumajandussaaduste-tootmine-ja-turustamine/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/tehnika-ja-tehnoloogia/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/tehnotroonika/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/toiduainete-tehnoloogia/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/rakendushudrobioloogia/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/veemajandus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/veterinaarmeditsiin/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/aiandus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/geomaatika/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/kalandus-ja-vesiviljelus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/keskkonnakaitse/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/maastikukujundus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/loodusturism/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/loodusvarade-kasutamine-ja-kaitse/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/loomakasvatus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/maaehitus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/maamajanduslik-ettevotlus-ja-finantsjuhtimine/


Mida meil õppida saab (II) Magistriõpe

METSANDUS- JA 
MAAEHITUSINSTITUUT

TEHNIKAINSTITUUT

Geodeesia ja maakorraldus Energiakasutus

Metsamajandus Ergonoomika

Metsatööstus Tootmistehnika

Hajaenergeetika (EMÜ ja TTÜ 
ühisõppekava)

VETERINAARMEDITSIINI JA 
LOOMAKASVATUSE INSTITUUT

PÕLLUMAJANDUS- JA 
KESKKONNAINSTITUUT

Liha- ja piimatehnoloogia

Aiandus Loomakasvatus

Maastikuarhitektuur

Maastikukaitse ja -hooldus

Põllumajandussaaduste tootmine 
ja turustamine

Vee ja maismaa ökosüsteemide 
rakendusbioloogia

KAUGÕPE

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Ökonoomika ja ettevõtlus

PÕLLUMAJANDUS- JA 
KESKKONNAINSTITUUT

Aiandus

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

Loodusturism

TEHNIKAINSTITUUT

Tootmistehnika

Energiakasutus

http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope/

http://mi.emu.ee/
http://te.emu.ee/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/geodeesia/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/energiakasutus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/metsamajandus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/ergonoomika/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/metsatoostus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/tootmistehnika/
http://www.emu.ee/et/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/hajaenergeetika/
http://vl.emu.ee/
http://pk.emu.ee/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/liha-ja-piimatehnoloogia/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/aiandus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/loomakasvatus/
http://www.emu.ee/et/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/maastikuarhitektuur/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/maastikukaitse-ja-hooldus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/pollumajandussaaduste-tootmine-ja-turustamine/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/vee-ja-maismaa-okosusteemide-rakendusbioloogia/
http://ms.emu.ee/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/majandusarvestus-ja-finantsjuhtimine/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/okonoomika-ja-ettevotlus/
http://pk.emu.ee/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/aiandus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/linna-ja-toostusmaastike-korraldus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/loodusturism/
http://te.emu.ee/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/tootmistehnika/
http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/energiakasutus/


Metsmaja + taastuvate loodusvarade teaduskeskus



Rõhu katsekeskus



Märja katsefarm



Polli aiandusuuringute keskus 



Limnoloogiakeskus

•



Järvemuuseum. Võrtsjärve õppekeskus

Missioon: 

• võimaluste pakkumine täiendava ning süvendatud loodus- ja 
keskkonnaalase hariduse omandamiseks ning huvi äratamine 
teaduse vastu

• ökoloogilise mõtteviisi ning säästva arengu vajadusest johtuvate 
loodushoidlike väärtushinnangute ja heade tavade kujundamine

Tegevused: 

• Loodusõppeprogrammid lastele

• Täiendkoolitus

• Kalanduslaagrid

Tegevusi toetavad KIK, Euroopa Kalandusfond, 

Kalanduse Teabekeskus jt



Järvselja õppe- ja katsekeskus

SMEAR mõõtejaam Järvseljal



Puhtu bioloogiajaam



Teaduse tippkeskus EcolChange – Globaalmuutuste ökoloogia 
looduslikes ja põllumajanduskooslustes

Tippkeskuse uurimissuunad on:

• Ökosüsteemi funktsioonide, elurikkuse ja kohanemisvõime integreeritud uuringud;

• Makroökoloogiliste andmemassiivide lõimimine geneetiliste uuringute ja eksperimentaalse 
lähenemisega;

• Ökoloogiliste teadmiste kaasamine globaalmuutustega kohanemise põhimõtetesse ökosüsteemi 
jätkusuutlikul majandamisel;

• Ökoloogiliselt säästliku majanduse tugevdamine metsanduses ja põllumajanduses nutika 
regionaalplaneeringu abil: funktionaalselt mitmekesised metsad, tulevikukliimasse sobivad 
taimesordid, uudsed teraviljad ja säästlik toitaineringlus.



Loodusteaduslikud kogud:

Kokku ca 1,3 miljonit säilikut, sh
• Entomoloogiline kogu, ca 850 000 säilikut
• Seente herbaarium, ca 189 000 säilikut
• Soon- ja sammaltaimede herbaarium, kokku ca 180 000 

säilikut
• Seente ja taimehaiguste herbaarium
• Hüdrobioloogilised kogud
• Metsaentomoloogiline kogu
• Mullamuuseum



Koolinoortele suunatud tegevused

• Lahtiste uste päevad

• Teadlaste Öö festival

• Messid, karjääripäevad, maakondlikud teabepäevad koolides

• Õpilaste praktiliste tegevustega töötoad, kokkuleppel koolidega

• Infokanalid: WWW, Facebook, Youtube jm



Tänan!

www.emu.ee

www.facebook.com/maaylikool

www.youtube.com/eestimaaulikool

Aret.vooremae@emu.ee


