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"Tallinna Tehnikaülikool on üks Eesti tuleviku põhisambaid, sest ilma korraliku tehnilise
hariduseta ei saa ükski riik 21. sajandil konkureerida," ütles president Toomas Hendrik Ilves
Tallinna Tehnikaülikooli rektori akadeemik Jaak Aaviksoo inaugureerimisel. "Sestap on teie
ülikooli rektor oluline mitte ainult ülikoolile, ta on oluline kogu Eestile ning Tallinna
Tehnikaülikooli rektor kujundab meie riigi tulevikku ja maa käekäiku olulisel määral. Ja see on
suur vastutus."

      

Reaal-, loodus- ja täppisteaduste tipptasemel õpetamisest ja uurimisest Eestis sõltub meie
tulevik ning seda ehk palju suuremal määral, kui esmapilgul arvame. Kui noored näevad et
Eestis loodud tehnoloogia või innovatsiooniga võib vallutada maailma, nagu oleme mitme firma
puhul näinud, usuvad nad ka Eestisse ja meie haridusse, kõneles riigipea. Tema sõnul on
selleks kõigeks vältimatu teaduse tugevate tippkeskuste arendamine, ettepoole vaatav õppe- ja
teadustöö, hea rahvusvaheline partnerlus, kuid samas ka koostöö meie ettevõtlusega, et
kaasaegsest teadusest saaks kasu kaasaegne Eesti ettevõtlus. Kaasaegne Eesti.

  

Oma väikese riigi, meie hariduse, teaduse ja kultuuri pidamine nõuab ühe elaniku kohta
rohkemat kui suurtes riikides: rohkem raha ja rohkem tarkust, tõdes president Ilves.

  

Samas kutsus ta tunnistama, et 1,3 miljonilises riigis on kõrghariduse dubleerimine haruldane
luksus, mille mõistlikkust peame nüüd palju tõsisemalt arutama kui seni ning soovis, et meie
kõrgharidus keskenduks oluliselt rohkem interdistsiplinaarsusele. 65 aastat tagasi kirjutas
Cambridge-i Ülikooli füüsilise keemia professor, kes ühtlasi oli tunnustatud kirjanik C.P. Snow
kahest kultuurist – humanitaar ja loodusteaduslikust, mis ülikoolides enam omavahel suhelda ei
saanud, kuna ei saanud teineteisest aru. Tänapäeval on loodusteadus ja eeskätt
kõrgtehnoloogia ammu liikunud ülikoolist igapäevasesse ellu.

  

"Olen kindel, et Tallinna Tehnikaülikool hoiab ambitsiooni olla maailma parimate kõrgkoolide
seas," õhutas president Ilves. "Olgu teie üheks eesmärgiks olla üks nendest ülikoolidest, kes
pakub meie noortele hea ja vajaliku põhjuse jääda õppima eesti keeles Eestisse ning seejärel
jääda tööle Eestisse."

  

Riigipea tänas senist rektorit Andres Keevallikut Tallinna Tehnikaülikooli arendamise eest ning
andis akadeemik Jaak Aaviksoole üle Tallinna Tehnikaülikooli rektori ametiraha.
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Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
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