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TÄNASED TEEMAD:

KITSASKOHAD JA 
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TEADUS- JA ARENDUSTÖÖ
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Kasv Probleemid

TA 
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Huvitavad 
küsimused



POSITIIVSED NÄITED
KEEMIA-, MATERJALI- ja KESKKONNATEHNOLOOGIAD

(24 teadlast KOOS erinevate teemadega, väljapanekud ja 
ettekanded)

• Juuksekarva jämedused nanolõngad tulevikutekstiilides

• Plastide taaskasutus kodus ja keskkonda säästvad täiteained

• Puidu omaduste parandamine keemilise modifitseerimise ja 

polümeeridega töötlemisega. 



• Maailmas ainulaadne monoterapulber tehnoloogia

• Erinevat tüüpi päikesepaneelide tootluse võrdlus Eesti kliimas 

• Keemiliselt sadestatud ZnO õhukesed kiled kui optiliselt 
läbipaistvad elektroodid klaas- ja polümeersetel alustel 

• Nutikas polümeerne võrk erinevate sihtmolekulide 
püüdmiseks 

• Anorgaanilised tööstusjäätmed

• LIBS – kiire ja tundlik materjalianalüüsi meetod

POSITIIVSED NÄITED
KEEMIA-, MATERJALI- ja KESKKONNATEHNOLOOGIAD (2)



• Metallide kaitsekatted ja korrosioonitestid; materjalide pind, 
koostis ja struktuur

• Õhusaaste hajumisarvutuste tarkvara Aeropol

• Õhusaaste vähendamine plasma abil

• Reovesi kui ressurss

• Grafeenil põhinevad nanosensorid

• Tulevikumaterjal grafeen

• Keemiline analüüs – tootearenduse ja kvaliteeditagamise alus

POSITIIVSED NÄITED
KEEMIA-, MATERJALI- ja KESKKONNATEHNOLOOGIAD (3)



• Energiakvaliteedi ning elektromagnetilise
ühilduvuse alased mõõtmised

• Tarkvõrgud 

• Energiasalvestusvõimekusega alajaamad 
taastuvenergeetikarakendustele

POSITIIVSED NÄITED
ENERGEETIKA



SEEGA

Kõigi nende positiivsete näidete juures, miks on 
endiselt elus kuvand, et ülikoolid ei tee 
ettevõtetega koostööd?



TÄHELEPANEKUD-KITSASKOHAD
• Ettevõtetel puudub info ülikoolide poolt pakutavate teenuste, taristu  jms 

kohta (ebaühtlane, pole süsteemne, raskesti arusaadav ning kättesaadav)

• Ettevõtetel ei tea, millise ülikooli poole ja kuhu pöörduda. Puudub ühtne 
teenuste andmebaas ja kontaktpunkt

• Ettevõtetel pole kättesaadavad maailma uusimad teadus- ja arendus ning 
innovatsiooni alased tulemused

• Teadlastel ei ole aega ja motivatsioonisüsteem ei ole innustav erasektori 
projektide tegemiseks ja uute arenduste väljatöötamiseks

• Ettevõtetel puuduvad vahendid teenuste ostmiseks 
ülikoolidelt



ÜLIKOOLI TUNNETUSLIK SUURUS ETTEVÕTTE JAOKS
(Varblane 2015, TIPS raport)

• Sama ülikool on ettevõttele erineva suurusega

Suurettevõte

Rahvusvaheline 
korporatsioon

Keskmine 
ettevõte

Väike-
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Ülikool

Ülikool

Ülikool

Ülikool



MEIE VÄIDE ON, ET ETTEVÕTE-ÜLIKOOL 
KOOSTÖÖ VÕIKS OLLA MÄRKSA AKTIIVSEM



LAHENDUS

• Ülikoolide pakutavad teenused ja võimalused 
leitavad ühes kohas – selge ja lihtne ligipääs

• Näost-näkku kohtumised ettevõtete ja 
ülikoolide vahel - usalduse tekitamine

• Informatsioon võimalike finantseerimise 
võimaluste kohta – koostöö võimaldamine



ÜLIKOOLIDE ÜLENE 
KOOSTÖÖPLATVORM

• Meeskond

– Näost-näkku töö ettevõtetega

• Veeb

– Infokeskus ja ligipääs ülikoolidele

• Üritused

– Teadmiste ja kogemuste vahetamine



https://youtu.be/BikXow8IoAA

KOOSTÖÖFESTIVAL „ÕIGEL AJAL ÕIGES KOHAS“

osalejaid ligi 500 , neist 170 tippteadlast ja samavõrd palju
ettevõtjat, esitleti üle 100 teadussaavutuse 17  erinevas teematoas
ja edulugude seminaril)

ESIMENE PROOVIKIVI

https://youtu.be/BikXow8IoAA


VÄÄRTUSPAKKUMINE



TULEMUSED ÜLIKOOLIDELE

Koostöösünergia

Uued ühised  
teenused

Ühised 
projektid

Ühised 
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Praktikute 
kogemused 

ja uued 
ideed


