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Eesti Kunstiakadeemia ootab sind 
kandideerima kaheaastasesse magis-
triprogrammi urbanistikas, mis asub 
kriitilise urbanistika, linnaplaneeri-
mise, arhitektuuriteooria, sotsioloogia 
ja linnaetnograafia ristumiskohas. 
Programm ühendab põhjaliku teadus- 
töö intensiivsete välitöödega. Meie 
tudengitel on arhitektuuri ja/või  
humanitaarteaduste taust. Integree- 
rides kriitilise teadustöö ja eksperimen-
taalse praktika, keskendub programm 
ühiskondlikele kasutustele, ruumiprog-
rammidele ja linnavormidele. 

Tööde formaatide hulka kuuluvad 
pikaajalised teadusstuudiod, inten-
siivsed töötoad, loengud, seminarid 
ja ekskursioonid. Urbanistika magis-
triõpingute silmapaistev tunnus on 
toetumine teoreetiliste taustteadmiste-
ga tegevustele välitöödel.  

Me võtame tudengite jõupingutusi 
tõsiselt: programm hõlvab “reaalseid” 
tegureid ning loob võimalusi avalikuks 
esitluseks, aruteludeks ja parimate 
tööde avaldamiseks. 

Magistriprogramm on täielikult inglise 
keeles ning sellel on tugevalt rahvus-
vaheline orientatsioon. Õppekavasse 
kuuluvad mitu rahvusvaheliste õpet- 
laste ja praktikute töötuba ja loengu- 
kursust. Tudengid osalevad ka iga-
aastase rahvusvahelise konverentsi 
“Urbanistika ja linnamaastike päevad” 
korraldamises. 

Haridus annab tudengitele ettevalm-
is-tuse tegelemaks linnateemadega 
disainipraktika, poliitilise praktika ja 
teoreetiliste teadmiste ristumiskohas. 
Programm valmistab lõpetanuid ette 
õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Sõltuvalt eelnevast haridusest on tule- 
vastel tudengitel silmapaistev portfoo-
lio kas disainivaldkonnas või kirjalikest 
töödest (teostatud või avaldatud tööd 
ei ole nõutavad, kuid tulevad kasuks), 
mis on seotud urbanistikaga (arhitek- 
tuur, planeerimine, geograafia, sotsiaal-
teadused, kunstiajalugu jne). Otsustava 
tähtsusega on tudengite suur huvi lin-
nanähtuste vastu, mis avaldub nende 
eelnevates töödes kas disainioskustes 
ja/või teadustöö kogemuses. Mis kõige 
tähtsam – tulevased tudengid on suute- 
lised näitama, et nad tahavad ja oska-
vad need kaks urbanistikateadmiste 
vormi oma magistriõpingutes ühenda-
da. Tulevased tudengid oskavad esitada 
originaalseid küsimusi, probleeme ja  
lähenemisi, millega nad sooviksid 
magistriõpingute ajal põhjalikumalt 
tegeleda. Nõutav on ladus inglise  
keele oskus.

Magistriõppe alustamise tingimus on  
bakalaureusekraad, rakenduskõrg- 
hariduse õppekava alusel omandatud 
kõrgharidus või muu vastav kvalifikat-
sioon, mis võimaldab juurdepääsu 
magistriõppele. 

Rahvusvahelised tudengid võivad  
avaldusi esitada 1. märtsist 15. maini 
2014. Avalduse võib täita internetis: 
estonia.dreamapply.com.
Eesti tudengid võivad avaldusi esitada 
1. maist kuni 2. juulini 2014. Avalduse 
võib täita internetis: www.sais.ee. 

Posti teel saab avaldused saata aadressil  
Eesti Kunstiakadeemia, Admission, 
Estonia pst 7, 10143 Tallinn, Estonia  
hiljemalt avalduste esitamise tähtajaks. 
Täpsem informatsioon avalduste esita-
mise ja nõutavate dokumentide kohta 
on leiab siit: www.artun.ee/urban.       

KAHEAASTANE MAGISTRIPROGRAMM  
›  KRIITILINE URBANISTIKA, LINNA-

PLANEERIMINE, ARHITEKTUURITEOORIA, 
SOTSIOLOOGIA, LINNAETNOGRAAFIA  

›  PÕHJALIK TEADUSTÖÖ JA 
EKSPERIMENTAALNE PRAKTIKA   

›  RUUMIPROGRAMMID, LINNAVORMID 
  ›  TEOREETILISTE TAUSTTEADMISTEGA 
TEGEVUSED VÄLITÖÖDEL  ›  REAALSED 

TEGURID  ›  RAHVUSVAHELINE 
ORIENTATSIOON  ›  LINNATEEMAD 

DISAINIPRAKTIKA, POLIITILISE PRAKTIKA 
JA TEOREETILISTE TEADMISTE 

RISTUMISKOHAS. 


