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Projekt Eesmärk Otsus 

Meditsiinivaldkonna 
muusikaõhtu  

Muusikaõhtu on selleks, et 
tuua meditsiinivaldkonnast 
kokku ühise huviga 
inimesed, pakkuda neile 
lõõgastav ja pingetevaba 
õhtu. Pakkuda tudengitele 
võimalus nautida head 
seltskonda, mahedat 
muusikat ning leida uusi 
tutvusi ka teistelt 
kursustelt.  

Toetame 200 EUR ulatuses 

Arstiteaduse ekvaator 2016  Pool nominaalajast on 
läbitud, uued väikesed 
rühmad on moodustunud, 
veel suurem rõhk on 
pandud õpingutele ja 
öövahetustele ning 
kursusesisene suhtlemine 
langeb alla minimaalse 
lubatud taseme. Ka 
arstitudengid peaksid 
tähistama integreeritud 
õppe esimese tsükli 
lõppemist. Aastaid tagasi 
lõidki tudengid ürituse 
nimega “ekvaator". Selle 
eesmärgiks on taastutvuda, 

Ei toeta 

 



 

vahetada infokilde, 
sünteesida uusi ideid ning 
süstida rohkelt 
motivatsiooni edaspidiseks. 
Tegemist on 
traditsioonilise üritusega, 
mida ei saa teostamata 
jätta.  

Võistlussari proviisoritele I 
etapp  

Suurendada 
kursustevahelist suhtlust 
(lisaks soodustab 
koolivälist suhtlust ka 
õppejõududega). Lisaks 
soodustab see üliõpilaste 
liikumist.  
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Medicina treeningpäev  Treeningpäev on sportlik ja 
lõbus üritus, mille eesmärk 
on tuua 
meditsiinivaldkonna 
tudengid, õppejõud ning 
arst-residendid, arstid koos 
sportima ning toredalt aega 
veetma. Ürituse eesmärk 
on toetada liikuvaid 
eluviise, luua võimalus 
teha trenni ning tutvustada 
erinevaid spordialasid. 
Üritus on kõigile 
osalejatele tasuta. 
Osalemine ei nõua mingit 
füüsilist ettevalmistust, 
oodatud on kõik huvilised.  

Toetame 160 EUR ulatuses 

Arstitudengite vaimse 
tervise töötuba  

Ürituse eesmärgiks on 
pikemas perspektiivis 
vähendada arstitudengite 
vaimse tervisega seotud 
probleeme, kuna nende 
esinemissagedus 
arstitudengite ja arstide 
seas on kõrge, kuid sellel 
teemal palju ei räägita ja 
ennetusega tegeletakse 

Toetame 205 EUR ulatuses 

 



 

vähe. Üritusega tahame 
tutvustada arstitudengitele 
stressimaandamise 
võimalusi ja stressiga 
toimetuleku viise ning 
rääkida sellest, kuidas enda 
vaimset tervist tervena 
hoida. Sellega tahame 
saavutada seda, et 
arstitudengid on 
teadlikumad sellest kuidas 
stressiga toime tulla ja selle 
kaudu vähendada vaimse 
tervise probleemide 
tekkimist.  

Medicina mälumäng 
2016/2017  

Eesmärgiks on jätkata 
mälumänguturniiri 
kolmandat hooaega, 
esimesse semestrisse on 
planeeritud 2 osavõistlust. 
Loodame pakkuda 
valdkonna üliõpilastele ja 
töötajatele vaheldust 
igapäevasest (õppe)tööst 
ning võimalust 
omavaheliseks 
mõõduvõtmiseks.  

Toetame 34 EUR ulatuses 

Meditsiiniteaduste 
valdkonna tudengite 
korvpallitrennid  

Suurendada 
meditsiiniteaduste 
üliõpilaste liikumist. 
Võimaldada tasuta 
korvpalli treeninguid ja 
hobiga tegelemise 
võimalust talvisel hooajal.  
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Medicina võrkpalliturniir 
2016  

Propageerida sportlikke 
eluviise, edendada 
arstiteaduskonna siseseid 
suhteid ja edendada 
võrkpallialaseid oskusi 
arstitudengite seas.  

Toetame 118 EUR ulatuses 

TÜRSi sügisseminar 2016 TÜRSi traditsiooniline Toetame 198 EUR ulatuses 

 



 

"Haavad ja haavaravi"  sügisseminar toimub see 
aasta 17. korda. 
Eesmärgiks on pakkuda 
erialast täiendkoolitust 
meditsiiniteaduste 
valdkonna üliõpilastele ja 
apteekritele. Soovime, et 
meie tudengid ja apteekrid 
oleks oma erialastes 
teadmistes võimalikult 
pädevad ja kaasaegsed. 
Samuti annab üritus 
tudengitele võimaluse 
suhelda tegevapteekritega.  

Meditsiiniteemaliste 
Filmide Festival MEFF  

MEFF aitab arstitudengite 
silmaringi laiendada koos 
samaaegse 
meelelahutusega. Soovime, 
et arstitudengid selle 
ürituse kaudu saaksid 
teadmisi, mida õppetöö 
protsessis ei omandata.  

Toetame 85 EUR ulatuses 

Arstitudengid triatlonile  Soovime tutvustada ja 
populariseerida sporti läbi 
suhteliselt uudse ala 
regulaarsete treeningute  
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