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Venemaa mõistmine:  
ülevaade tänapäeva Venemaa  
kultuurist ja poliitikast 
13. – 17. detsember 2021 
Tartu Ülikooli Tallinna esindus (Teatri väljak 3) 

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut ja CEURUS korraldavad venekeelse 
täiendkoolituse Venemaa kultuuri ja poliitika teemal. Koolitusele on oodatud nii Eesti 
ministeeriumite ja riigiasutuste töötajad kui ka Eestis töötavad välismaalased, kelle 
tööülesannete täitmine eeldab häid teadmisi Venemaast ja/või kes on huvitatud Venemaa 
kultuurist ja poliitikast. Koolitusel osalemine tuleb kasuks ka vene keele oskuse 
parandamisele. 

Koolituse peamine eesmärk on laiendada õppija teadmisi Venemaast, rõhuasetusega 
siseriiklikel, poliitilistel, sotsiaalsetel ja kultuurilistel arengutel. Koolituse lõpetanu suudab 
edukalt analüüsida Venemaa majanduslikku, poliitilist ja kultuurilist arengut ning mõistab 
demokraatia, valitsemise ja julgeoleku põhimõtete mõju, mis puutub Venemaa tegevusse 
oma lähemate naabrite suunal. 

Kogumaht tundides: 36 akadeemilist tundi (1,5 EAP)  

Õppekeel: vene keel, soovitatav tase B1 või kõrgem 

Registreerumine: 
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=49743&i
d_ay_toimumine=65015&systeemi_seaded=10,1,12,1,   

Koolituse hind osaleja kohta: 499 € + km (598,80 €) 

Koolitusel osalejal palume olla valmis tõendama oma nakkusohutust vaktsineerimispassi 
või läbipõdemistõendiga 

 

 
 

13.12: Hiljutised arengud Venemaa poliitilises süsteemis ja valitsemises 
14.12: Ajalooline mälu, repressioon, korruptsioon ja hierarhia Venemaal 
15.12: COVID-19 Venemaal: Kriisijuhtimine ja nn vaktsiinidiplomaatia 
16.12: Venemaa suhted Läänega, Eestiga ja poliitiline tegevus nõukogudejärgses 
ruumis 
17.12: Majandus, perekondlikud väärtused ja feminism Venemaal  
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Koolitajad 
 

Elena Pavlova on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute 
instituudi külalislektor ja teadur. Tema uurimisteemade hulka kuuluvad 
Venemaa ajaloo ja mälu poliitika, korruptsioon ja sotsiaalsed hierarhiad. 

 

Viacheslav Morozov on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute 
instituudi ELi ja Venemaa uuringute professor ning CEURUSe juhataja. 
Tema uurimisteemade hulka kuuluvad poststrukturalism, 
postkoloniaalne teooria ja kriitika, demokraatia teooria, ideoloogia ja 
diskursused Venemaal (sh võrdlevad aspektid) ning ELi ja Venemaa 
suhted. Ta on Academia Europaea liige, Tartu iga-aastase Venemaa ja 
Ida-Euroopa uuringute konverentsi programmikomitee juhataja ning 
projekti "Making Identity Count" Nõukogude Liidu ja Venemaa 
riigipõhine toimetaja. 

 

Andrey Makarychev Andrey Makarychev on Tartu Ülikooli Johan 
Skytte poliitikauuringute instituudi regionaalsete poliitikauuringute 
professor ning CEURUSe teadur. Tema uurimisteemade hulka kuuluvad 
Venemaa välispoliitika diskursused, rahvusvaheline julgeolek ja 
regionalism ELi ja Venemaa ühises naabruses. Makarychev on lisaks ka 
PONARS-Eurasia veebilehe blogi moderaator ning mitmes ajakirjas 
kolumnist ja poliitikaanalüütik. 


