
LAAB õppekava üliõpilaste praktika- ja lõputööde tegemise võimalused 

 

Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia peaeriala üliõpilased sooritavad praktika (YTX0031 - 

Laboripraktika keemias ja biotehnoloogias) enamasti mõnes Keemia ja biotehnoloogia instituudi või 

meie koostööpartneri (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tervise Arengu Instituut, Toidu- ja 

Fermentatsiooni TAK jt) teadusgrupis. Praktika kuraatoriks on programmijuht Vello Tõugu. 

Toidutehnoloogia peaeriala üliõpilaste praktika toimub valdavalt tootmisettevõtetes. 

Toidutehnoloogia praktika kohta leiate täpsustava info TalTech Moodle’ist (LKT0150/KTO0350 

Praktika), täpsustavate küsimustega palun pöörduda praktika kuraatori Tiina Lõugase poole). 

Toidutehnoloogia peaeriala üliõpilase praktika võib toimuda ka teaduslaborites. Loetelu 

teadusgruppidest leiate allpool. Loetelu on mõeldud eelkõige teise aasta bakalaureuseastme 

tudengitele, kuid teadusgruppidega võivad ühendust võtta ka magistrandid ning need TTÜ ja teiste 

ülikoolide sobivate erialade lõpetajad, kes soovivad oma õpinguid jätkata Rakenduskeemia ja 

biotehnoloogia magistrikaval. Enamasti  võetakse tudengeid laboritesse teise kursuse lõpul, kuid 

võimalikud on ka erandid. Koroona tõttu on aeg praegu hilisemaks nihkunud. 

Kui mõni valdkondadest/teemadest tundub huvitav, võtke uurimisgrupiga ühendust. Kohtade arv 

gruppides on piiratud ning praktika ja grupijuhtidel on õigus üliõpilasi valida lähtuvalt nende 

motivatsioonist ja oskustest-huvidest, mille kindlakstegemiseks võib korraldada teste, vestlusi ja 

paluda teil teha ettekandeid. Praktikat on võimalik kokkuleppel praktika kuraatoriga sooritada kõigis 

valdkonna ettevõttetes ja asutustes nii kodu- kui välismaal, seda juhul kui üliõpilane leiab ise 

praktikakoha. Samuti on võimalik teha lõputööd väljaspool instituuti, lisatud loetellu mittekuuluvates 

teadusgruppides, kuid sel juhul on vajalik praktikakoha ja teema eelnev kooskõlastamine 

programmijuhiga. Kui te valite praktikakoha toodud loetelust, siis juhendajad eeldavad, et te olete 

huvitatud samas kohas ka lõputöö tegemisest. 

Kui te plaanite sooritada välispraktikat ERASMUS programmi raames, siis võtke esmalt ühendust 

ERASMUSe koordinaatoriga, kelleks on dotsent Viia Lepane. Kui välismaale minnakse ERASMUSt 

kasutamata, siis palun võtta eelnevalt ühendust praktika kuraatoriga, et täpsustada esitatavaid 

nõudeid. Välismaal sooritatud praktika puhul on nõutav kiri sealselt organisatsioonilt/praktika 

juhendajalt, kus kirjeldatakse praktika sisu ja tuuakse ära selle kestus. Pikemal välismaal viibimisel on 

võimalik sooritada ka 15 EAP mahus praktika, mis täidab ka välissemestri koormusnõude. 

https://ois.ttu.ee/pls/portal/ois2.aine?kood=YTX0031&oppejoud=13095
https://ois.ttu.ee/pls/portal/ois2.aine?kood=YTX0031&oppejoud=13095


Praktikat ei deklareerita, vaid arvestatakse peale sooritamist avalduse alusel. Avaldusele tuleb lisada 

praktika lühiaruanne ja juhendaja-poolne kinnitus praktika sooritamise kohta. Juhendaja 

hinnanguvormi leiate ÕISist aine YTX0031 kodulehelt. 

Töögruppide pikemad iseloomustused leiate instituudi kodulehelt. Allpool on peaerialade kaupa 

välja toodud grupid, kes on valmis üliõpilasi vastu võtma. 

 

Keemia peaeriala  

 Prof. Tõnis Kangeri töögrupp tegeleb orgaanilise sünteesiga ja uurib asümmeetrilist katalüüsi. 

Täiendava informatsiooni leiate https://taltech.ee/keemia-ja-biotehnoloogia-instituut/katalyys ja 

https://instagram.com/taltech_catalysis/ 

 Prof. Margus Lopi töörühmas tegeletakse peamiselt oksüdatsiooniprotsesside uurimisega 

 Prof. Toomas Tamme töörühm kasutab keemiliste süsteemide modelleerimiseks arvuteid: rakendame 

nii kvantmehaanikal kui masinõppel põhinevaid meetodeid muuhulgas reaktsioonimehhanismide 

uurimise kui ka süsinikuheitmete vähendamise valdkonnas. 

 Prof. Riina Aava juhtimisel tegutseb supramolekulaarse keemia töörühm. Vt. ka 

https://www.instagram.com/taltechsupramolecular/?hl=en 

 Dr. Pavel Starkovi molekulaartehnoloogia töögrupp https://starkov.group 

 Dr. Merike Vaheri analüütilise keemia töörühmas  www.instagram.com/taltech_instrumental_analysis  

tegeletakse bioaktiivide ekstraktsiooniga botaanilisest materjalist ja nende analüüsiga.   

Teemad: Eesti mete antioksüdatiivse aktivsuse võrdlus; Bioaktiivsete ainete eraldamine 

ravimtaimedest (hobumadar, karulauk) ja nende iseloomustamine. 

 Dr. Aivar Lõokese juures uuritakse lipiidide ja lipoproteiinide metabolismi ja sellega seotud ensüüme 

 Mikrofluidika valdkonnas on võimalik tegelda meetodite arendamisega bakterite uurimiseks (Prof. Ott 

Scheler) ja mikrofluidikal põhinevate kaasaskantavate analüsaatorite arendamsega (Dr. Jelena 

Gorbatšova) 

 Dr. Tiit Lukk tegeleb puidupolümeeride fraktsioneerimise ja analüütilise keemia tehnoloogiate välja 

arendamisega (koos Dr. Maria Kulp-iga); bioaktiivsete ühendite ekstraheerimise tehnoloogiad 

mandariinimahla pressijääkidest (koos Dr. Maria Kuhtinskaja ja Dr. Merike Vaher-iga) ning uurib 

funktsionaalseid materjale ligniinist (koos Dr. Yevgen Karpichevi ja Dr. Mihkel Koeliga) 

 Dr. Maksim Ošeka uurimisrühm tegeleb elektro- ja fotokeemilise orgaanilise sünteesiga pidevas voolus 

https://twitter.com/MaksimOseka 

 Dr Marko Vendelini töörühmas uuritakse ensüümide kineetikat, ioon voole 

ning molekulide difusiooni kudede ja rakkude tasemel, et paremini 

mõista, kuidas need mõjutavad südame- ja skeletilihaste hingamist ja 

kontraktsiooni. Vaata ka https://sysbio.ioc.ee/ 

https://taltech.ee/keemia-ja-biotehnoloogia-instituut/katalyys
https://instagram.com/taltech_catalysis/
https://taltech.ee/keemia-ja-biotehnoloogia-instituut/uurimisruhmad#p22489
http://instagram.com/taltechsupramolecular/?hl=en
http://instagram.com/taltechsupramolecular/?hl=en
https://starkov.group/
http://www.instagram.com/taltech_instrumental_analysis
https://twitter.com/MaksimOseka
https://sysbio.ioc.ee/


 Prof. Petri-Jaan Lahtvee juhtimisel saab tegeleda kaasaegse bioinseneeriaga ja jätkusuutlike 

protsessidega https://bioeng.taltech.ee/   

  

 Dr. Viia Lepane juures saab tegeleda keskkonnaanalüütika küsimustega, sealhulgas vee keemia ja 

kvaliteedi uurimisega, pinnase ja setete keemilise koostise määramisega, lahustunud orgaanilise aine 

ja humiinainete analüüsiga ning spektrofotomeetriliste ja vedelikkromatograafiliste analüüsi 

meetoditega 

 Keemia peaeriala üliõpilased võivad leida omale praktikakoha ka Prof. Peep Palumaa töörühmades 

ning TFTAKis (kontakt Kaarel Adamberg) 

 

  

Toidutehnoloogia peaeriala 

 Toidutehnoloogia grupis saab tegeleda toiduteaduse ja tehnoloogiaga (kontaktid Dr. Katrin Laos ja Dr. 

Kristel Vene). TFTAKis tegeletakse erinevate toidu- ja biotehnoloogiliste probleemidega, nt tervist 

toetavate toiduainete arendusega, piimatööstustes kasutatavate juuretiste, pärmide jt 

mikroorganismide tootmisprotsesside optimeerimisega või in silico rakkude konstrueerimisega 

(kontakt Kaarel Adamberg). 

 Mikrobioomika töögrupis on võimalik uurida, kuidas seedetrakti mikroorganismid lagundavad inimese 

poolt mitteseeduvaid toidukomponente ja kuidas on mikrobioom seotud toitumise ja tervisega 

(koostöös TFTAK-ga, kontakt Kaarel Adamberg). 

 Dr. Ildar Nisamedtinov (TTÜ/TFTAK) pakub võimalust tegeleda toidufermentatsioonides kasutatavate 

mikroobi starterkultuuride-alase uurimistööga. 

 Dr. Kristel Vene juhendamise all saab tegeleda toidu lõhna ja maitseuuringutega, toidu kvaliteedi, 

säilivuse ja ohutuse küsimustega ning tootearendusega. 

 Toidutehnoloogia peaeriala üliõpilaste praktika kohta ettevõtetes palun küsida nõu praktika kuraatorilt 

Tiina Lõugaselt.  

 Prof. Petri-Jaan Lahtvee inseneri-bioloogia ja toidutehnoloogia laboris on võimalik õppida uudsete 

pärmi-tüvede disaini, et panna need tootma näiteks toidulisandeid või teisi vajalikke bio-põhiseid 

kemikaale. Labor tegeleb samuti ka biotehnoloogiliste protsesside optimeerimise, mikroorganismide 

bioinformaatika kui ka elusate materjalide 3D printimisega. Rohkem infot:  bioeng.taltech.ee  

 

  

Geenitehnoloogia peaeriala 

 Prof. Peep Palumaa metalloproteoomika rühmas on võimalik sooritada lõputöö valkude keemia ja 

struktuuri valdkonnas, aga samuti uurida metallioonide ja peptiidide toksilisust rakukultuuridel. 

https://bioeng.taltech.ee/


 Prof. Tõnis Timmuski grupis on võimalik tegeleda neurobioloogiaga, muuhulgas ka äädikakärbestega 

Dr. Mari Palgi juhendamisel (oodatakse Molekulaar ja rakubioloogia praktikumi läbinud tudengeid) 

 Dr. Cecilia Sarmiento pakub võimaluse lõputöö ja praktika tegemiseks taimede molekulaarbioloogia 

valdkonnas 

 Prof. Olli-Pekka Smolanderi juhib bioinformaatika töörühma. Täpsem info: 

https://www.instagram.com/taltech_bioinfo/?hl=en ja https://taltech.ee/bioinformaatika 

 Dr. Agne Velthut-Meikas tegeleb reproduktiivmeditsiini ja bioinformaatikaga. 

https://taltech.ee/bioinformaatika 

 Dr. Pirjo Spuuli töögrupp uurib Helicobakter Pylori poolt indutseeritud maksakahjustusi 

 Dr. Ott Scheleri juures saab tegeleda bakterite ja antibiootikumiresistentsuse uurimisega mikrofluidika 

vahendite abil. 

 Dr Marko Vendelin töörühmas uuritakse ensüümide kineetikat ning valkude 

ekspressiooni kudedes ja rakkudes, et mõista, kuidas need mõjutavad 

südame- ja skeletilihaste hingamist, elektrofüsioloogiat ja 

kontraktsiooni.  Vaata ka https://sysbio.ioc.ee/ 

 Prof. Petri-Jaan Lahtvee juhtimisel saab tegeleda kaasaegse inseneribioloogia ja toidutehnoloogiaga 

https://bioeng.taltech.ee/   

 TFTAK pakub võimalust tegeleda toidutööstuses kasutatavate bakterite geneetilise manipuleerimisega 

(Dr. Ranno Nahku) 

 Dr. Tiit Lukki töögrupp tegeleb puidu biotehnoloogilise väärindamisega ja selles osalevate ensüümide 

struktuuribioloogiaga 

 Dr. Tatiana Moiseeva grupis uuritakse DNA replikatsiooni initsiatsiooni ja selle kontrolli. (Töö inglise 

keeles ) 

 Dr. Kaia Kuke (käia.kukk@gmail.com) juhendamisel on võimalik tegeleda antotsüaniinide sünteesiraja 

valkude valmistamisega pärmis. (RNA eraldamine taimest, valke kodeerivate DNA järjestuste otsimine 

andmebaasidest ning analüüs, praimerite disainimine, PCR, bakteri ja pärmi transformeerimine, 

valkude ekspresseerimine pärmis, puhastamine ja katalüütiliste omaduste määramine. 

 Dr Kaia Palmi (Protobios) juures saab tegeleda funktsionaalse immunoomikaga (immuunsüsteemi 

funktsiooni ja mehhanismide kirjeldamine antigeensete epitoopide, valkude ja organismide tasemel). 

 Dr. Tuuli Käämbre (KBFI) uurimisrühmas on võimalik uurida mitokondriaalse metabolismi muutusi 

soolevähi rakkude diferentseerimisel. 

 Dr Anne Kahru (KBFI) töögrupis uuritakse nano-osakeste toksilisusega seotud valdkondi 

 Tervise Arengu Instituudis tehakse puukide, zoonooside ning hepatiidiviiruste molekulaar-

epidemioloogilised uuringud (Dr. Julia Geller). 

https://www.instagram.com/taltech_bioinfo/?hl=en
https://taltech.ee/bioinformaatika
https://taltech.ee/bioinformaatika
https://sysbio.ioc.ee/
https://bioeng.taltech.ee/
mailto:käia.kukk@gmail.com


 

  

Täiendavad küsimused ja ettepanekud praktikakorralduse, lõputööde ja käesoleva juhendi kohta palun 

saata aadressil vello.tougu@taltech.ee 

 

mailto:%20vello.tougu@taltech.ee

