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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
SISSEJUHATUS

Sissejuhatus

Tartu Ülikool on Eesti vaimse kultuuri lahutamatu
osa. Tartu Ülikooli ajalugu on paljuski Eesti riigi ja
eesti rahva, aga ka kõikide teiste siin elanud ja elavate
rahvaste ajalugu, olevik ja tulevik. Alma mater’i
peahoone sammaste vahelt on läbi astunud paljud
meie suurkujud ning astuvad ka edaspidi. Tartu Ülikooli
tähtsust on raske üle hinnata.
Tartu Ülikooli kuvandi lahutamatu osa on tema visuaalne
identiteet. Selles on ühendatud väärikas ajalugu ja tulevikku
vaatav nooruslik pilk. Siin on nii tõsidust kui ka julget
mängulusti.
Selles stiiliraamatus on põhjalik ülevaade Tartu Ülikooli
visuaalse keele elementidest ja nende kasutamise reeglitest:
vaatluse all on logo, värvid, kirjastiilid, fotod ja kujunduste
laad üldmuljest kuni pisidetailideni. Elementidest moodustub
tervik, seetõttu tuleb ka pisiasjadesse suhtuda tõsiselt.
Visuaalse keele tuum ei ole mitte reeglid, vaid kujunduse
meelelaad. Just selle järgimine on kõige tähtsam; reeglid
aitavad lihtsalt püsida õigel rajal. Et aga üheski juhendis ei
ole võimalik kirjeldada kõike ja vastata kõikidele esile kerkida
võivatele küsimustele, jäetakse ka siin mänguruumi – see on
visuaalse keele eluspüsimiseks tingimata vajalik. Peaasi on
säilitada visuaalse keele meelelaad. Nii püsib see keel terviklik
ja kestab kaua.
Jõudu tööle!
Juhendi koostajad ja Tartu Ülikooli turundustalitus

Disainikeele
ülevaade

1.

5

Tartu Ülikooli kujunduste näidised

Kujunduste
näidised

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

Rahvusvaheline
suveülikool
2019

Esimene
Eestis, parim
Baltimaades
Võime muuta maailma · ut.ee

Nr 1 ülikool
Eestis ja
Baltimaades

Taga endale koht
Eesti parimas ülikoolis

Esimene
Eestis, parim
Baltimaades
Võime muuta maailma · ut.ee

Soorita akadeemilise võimekuse
test juba 24. märtsil!

Rahvusvaheline
suveülikool
2019

ut.ee

Narva kolledži uue hoone
pidulik avamine 26.07.2018

Magistriõpe

Õppekavad ja vastuvõtutingimused

Õppekavad ja vastuvõtutingimused

Lahtiste
uste päev

Lahtiste
uste päev

Ajakava

Ajakava

Tartu Ülikooli Narva kolledž pakub TÜ kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab
ja arendab akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on Eesti ühiskonna
lõimumise edendaja. Kolledž on kujunenud ainsaks Eesti kakskeelsete
üldharidus- ja keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Meie
vilistlased töötavad lisaks koolidele ja koolieelsetele asutustele ka
noorsootöötajatena, ametnikena kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes,
projektijuhtidena eraettevõtetes ning kolmandas sektoris.

Lisainfo ja registreerimine:

narva.ut.ee/avatud

ut.ee

Rahvusvaheline
suveülikool
2019
2. juuni — 29. august
11. Tartu Ülikooli suveülikool üllatab
uute kursustega, samas korratakse ka
varasemate suvede populaarsemaid
kursuseid.

STUDY
FOR FREE

TRAVEL
THE WORLD

Most international bachelor’s and master’s programmes offer tuition-waiver
scholarships for the best applicants
based on a ranking list. These scholarships cover the cost of tuition and are
allocated at the time of the admission.
There are additional stipends covering
living expenses and accommodation:

Great short-term study
opportunities at UT open
to students worldwide

Dora Plus Grant for
master`s studies
Estonian Governmental
Scholarship
Ministry of Foreign Affairs
scholarships

2. juuni —
29. august

Võime muuta maailma · ut.ee

Bakalaureuseõpe

30. märts 2016

PhD studies
UT offers over 30 PhD programmes in
various study fields. There is no tuition
fee for PhD studies. Full-time stdents receive a monthly governmental stipend of
660 euros. Additionally, UT pays doctoral
students a performance stipend of 400
euros per month.

ut.ee

Võime muuta maailma

Lahtiste
uste päev
Ajakava

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste päev

A semester or year spent abroad as an
exchange student is becoming a regular
and an exciting part of university studies. UT offers many English language
courses to choose from in different
disciplines.

€350
per month

Exchange studies at UT
UT has partnership agreements with
universities around the world and is a
member of various student exchange
networks (Erasmus+, ISEP, AEN etc.).
Exchange students receive grants
provided under these agreements.

€350
per month

€400
per month

If you play sports at a professional level, UT Academic
Sports Club welcomes you to
join them and represent UT in
sports competitions. There are
scholarships available and they
also provide you with a trainer,
sports gear and access to the
university’s sports facilities.

Come to UT as a visiting student
All students are welcome to join UT
for a semester or academic year as a
self-funded visiting student. You should
be currently enrolled at a higher
education institution anywhere
in the world. You are free to design your own study plan and
choose courses from different
faculties of UT.

Spend your summer
in Estonia
Coming to Estonia for a summer programme is the best way to get to know
the country, its traditions and gain new
friends from around the world. UT offers
a wide selection of interdisciplinary and
subject-specific summer programmes in
a variety of fields:
• Social sciences
• IT
• Law
• Business
• Humanities and Estonian language
Many programmes are organised in
cooperation with partner universities
and offer the possibility to experience
summer school in different countries
and cultures.
isu.ut.ee

ut.ee/semester

There are also programme-specific
scholarships available, e.g. IT Academy
scholarship (300 €/month) for Computer Science and Software Engineering
students.

ut.ee/scholarships
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ut.ee
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STUDY
WHAT YOU WANT

Rahvusvaheline
suveülikool
2019

Esimene Eestis,
parim Baltimaades

2. juuni —
29. august

Võime muuta maailma · ut.ee

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste
päev

Bachelor’s programmes

Master’s programmes
SCIENCE AND TECHNOLOGY

YEARS

€/YEAR

WEB

Business Administration

3

3400

ut.ee/bba

Applied Measurement Science

2

4500

ut.ee/ams

Science and Technology

3

3500

ut.ee/scitech

Computer Science

2

4000

ut.ee/compsci

Medicine

6

YEARS

11000

€/YEAR

ut.ee/medicine

WEB

2

3400

ut.ee/finmath

Actuarial and Financial Engineering

2

4000

ut.ee/robotics

Most students study free of charge

Geoinformatics for Urbanised Society

2

3400

ut.ee/gis

Software Engineering

2

4000

ut.ee/software

2

4500

ut.ee/each

Robotics and Computer Engineering

Philosophy

2

3400

ut.ee/philosophy

Semiotics

2

3400

ut.ee/semiotics

Folkloristics and Applied Heritage Studies

2

3400

ut.ee/folkheritage

Most students study free of charge
Location: Tartu and Tallinn, Estonia

Excellence in Analytical Chemistry
Location: Tartu, Estonia + Finland/Sweden/France

2

2640

ut.ee/languages

Democracy and Governance

2

3400

ut.ee/democracy

European Union – Russia Studies

2

3400

ut.ee/eurus

Information Technology Law

1

3400

ut.ee/itlaw

Information Technology Systems
Development (BSc)
Contemporary Asian &
Middle Eastern Studies (MA)

European Languages and Cultures

(EU, EEA
countries)

9000

Most students study free of charge

(non-EU)

SOCIAL SCIENCES

Most students study free of charge

2

2200

ut.ee/ilhr

International Relations and Regional Studies

2

3400

ut.ee/irrs

Wellness and Spa Service
Design and Management

2

3400

ut.ee/wellspa

International Law and Human Rights

Narva kolledži
uue hoone
pidulik avamine
26.07.2018

Location: Tallinn, Estonia

Educational Technology

1

3400

ut.ee/edutech

Quantitative Economics

2

3400

ut.ee/quant

Lisainfo ja registreerimine:

Innovation and Technology Management

2

3400

ut.ee/itm

Location: Pärnu, Estonia

New programmes in 2019

Sound and Visual Technology (MA)
Bioengineering (MSc)
Environmental Technology (MSc)
Geology (MSc)
Materials Science and
Entrepreneurship (MSc)

PhD programmes

Over 30 programmes
in various study fields
4 years, no tuition fee
ut.ee/phd

ut.ee/admissions

narva.ut.ee/avatud

ut.ee

Most students study free of charge

Master’s programmes
HUMANITIES
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Tartu Ülikooli valdkondade kujunduste näidised
29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

arvutiteaduste
instituut

Eritrükised

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

sotsiaalteaduste
valdkond

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

Tartu
Ülikoolist
näitlejana
tippu
Omanda näitekunstiharidus
Tartu Ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemias

kultuur.ut.ee

sotsiaalteaduste
valdkond

Arvutiteaduste
instituut teeb
ühed ja nullid
suurteks
väärtusteks

arvutiteaduste
instituut

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

Ajakirjandus
on demokraatia
nurgakivi
Õpi ajakirjanikuks
Tartu Ülikoolis

Südamehaiguste
diagnostika ja ravi
kardioloogidele

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste
päev

Universitas
Tartuensis
400

Narva kolledži
uue hoone
pidulik avamine
26.07.2018
Lisainfo ja registreerimine:

ati.ut.ee

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

sotsiaalteaduste
valdkond

Tule
sporditeaduste
lahtiste uste
päevale!

narva.ut.ee/avatud

yti.ut.ee

Arvutiteaduste
instituut teeb
ühed ja nullid
suurteks
väärtusteks

09.00–10.30
Omandatud südame klapirikete
uurimine ja ravi 2018. aastal
(Sirje Kõvask)

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond

10.45–12.15
Südamepuudulikkuse klassika
ning 2016. a juhised
(Märt Elmet)
12.45–14.15
Kardio-onkoloogia –
kiirestiarenev valdkond
meditsiinis
(Tuuli Teeäär)

Ajakirjandus
on demokraatia
nurgakivi

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

Südamehaiguste
diagnostika ja ravi
kardioloogidele

14.30–16.00
Südamehaiguste preventsiooni ja
düslipideemiate 2016. a juhised
(Silvia Noodla)

Tartu Ülikoolist
näitlejana tippu

Õpi ajakirjanikuks
Tartu Ülikoolis

Omanda näitekunstiharidus Tartu Ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemias

ati.ut.ee

09.00–10.30
Omandatud südame klapirikete
uurimine ja ravi 2018. aastal
(Sirje Kõvask)
10.45–12.15
Südamepuudulikkuse klassika
ning 2016. a juhised
(Märt Elmet)
12.45–14.15
Kardio-onkoloogia –
kiirestiarenev valdkond
meditsiinis
(Tuuli Teeäär)
14.30–16.00
Südamehaiguste preventsiooni ja
düslipideemiate 2016. a juhised
(Silvia Noodla)

Lisainfo ja registreerimine:

16.15–17.45
Perifeersete arterite
aterosklerootilise kahjustuse
tänapäevane käsitlus
(Jaak Kals)

kliinilinemeditsiin.ut.ee

kk.ut.ee

yti.ut.ee

16.15–17.45
Perifeersete arterite
aterosklerootilise kahjustuse
tänapäevane käsitlus
(Jaak Kals)

Lisainfo ja registreerimine:

kultuur.ut.ee

kliinilinemeditsiin.ut.ee

TARTU UNIVERSITY INVITES YOU TO

The annual golden gala
26 December 2019 at 18.00
Tartu University main building
Ülikooli 18, Tartu
RSVP to John Lee at +372 1234 5678, info@ut.ee

1632–2032

sotsiaalteaduste
valdkond
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Välireklaamid
Tartu Ülikooli välireklaamide kujunduses on
esikohale seatud TÜ äratuntavus ning sõnumi
ja visuaali silmatorkavus. Välireklaamid on
kujundatud TÜ põhivärvides, domineerib TÜ
sinine tunnusvärv. TÜ logo on välireklaamidel
alati valgena TÜ sinisel taustal. Reklaamidel ei
kasutata TÜ ringlogo.
Kasutusel on kirjastiilid Rubik Bold ja Rubik
Regular. Pealkirjas eelistatakse lühimat
võimalikku teksti, mis suudab soovitud mõtte
edasi anda. Sõnum olgu selge ja konkreetne.
Pealkirja võib täiendada selgitava sisutekstiga.
Veebiaadress ja hüüdlause võivad olla võrdselt
väikesed, vajaduse korral veebiaadress
suuremalt.
Võimaluse korral kasutatakse fotot, selle
puudumisel täiendatakse pinda põhipaleti
värvides ühe või mitme ristkülikuga. Foto
ristkülikukujulise šablooni ja värviliste
ristkülikute küljed on horisontaal- ja
vertikaaltelje suhtes keeratud 15° sammuga
(15°, 30°, 45°, 60°, 75°) või jäetud keeramata (0°
või 90°). Reklaamides on eelistatud keeratud
šabloonide ja ristkülikute kasutamine.

Esimene
Eestis, parim
Baltimaades

Nr 1 ülikool
Eestis ja
Baltimaades

Võime muuta maailma · ut.ee

Ristküliku ja šablooni keeramise näited:
15°
30°
45°

Näidised paremal:
suured formaadid, bussipeatused/postamendid, A0/A1 jmt

Esimene
Eestis, parim
Baltimaades
Võime muuta maailma · ut.ee

Taga endale koht
Eesti parimas ülikoolis
Soorita akadeemilise võimekuse
test juba 24. märtsil!

Võime muuta maailma · ut.ee

Võime muuta maailma

ut.ee
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Plakatid

Üldvärvides plakatid

Tartu Ülikooli plakatid on kujundatud
samamoodi nagu välireklaamid, kuid nende
elementide proportsioonid on teistsugused
ning neil on arvestatud elementide
paigutuse ja suuruse juures infohulga ning
vaatlemiskaugusega.
Plakatitel on lubatud kasutada TÜ logo lisaks
sinisele taustale ka fototaustal, kui tagatud on
logo piisav loetavus.
Üleülikoolilised plakatid on, nagu ikka,
lahendatud ülikooli üldpaleti värvides.
Plakatitel kasutatakse kirjastiile Rubik Bold ja
Rubik Regular. Pikemate tekstilõikude juures,
mis on laotud väiksemas kirjas, võib kasutada
ka kirjaperekonda Lora.
Reklaamplakatitel ei kasutata TÜ ringlogo.
Rahvusvaheline
suveülikool
2019

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

Rahvusvaheline
suveülikool
2019
ut.ee

Näidised: A1/A2

Foto kallutatud ristkülikus

ut.ee

Foto taustal

Rahvusvaheline
suveülikool
2019
ut.ee

Graafilised elemendid taustal
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Valdkondade
värvides plakatid

Valdkondade värvides plakatid
Sotsiaalteaduste
valdkond

sotsiaalteaduste
valdkond

Valdkonna või muu üksuse spetsiifilised plakatid
võib lahendada valdkonnapõhises värvipaletis,
kasutades seejuures selle üksuse logo.

Meditsiiniteaduste
valdkond

Ajakirjandus
on demokraatia
nurgakivi

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

Õpi ajakirjanikuks
Tartu Ülikoolis

Humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond

Tule
sporditeaduste
lahtiste uste
päevale!

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond

Tartu Ülikoolist
näitlejana tippu

Loodus- ja täppisteaduste
valdkond

arvutiteaduste
instituut

Omanda näitekunstiharidus
Tartu Ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemias

Arvutiteaduste
instituut teeb
ühed ja nullid
suurteks
väärtusteks

Foto kallutatud ristkülikus

Valdkonda tähistav värv võib katta kuni 33%
plakati pinnast.
Valdkonna logo võib nagu TÜ logo kasutada
kas sinisel taustal või fotol. Valdkonna või
muu üksuse logo ei tohi kasutada valdkonna
värvitoonis ega selle värvi taustal.

yti.ut.ee

kk.ut.ee

kultuur.ut.ee

ati.ut.ee

Foto taustal
sotsiaalteaduste
valdkond

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

arvutiteaduste
instituut

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond

Reklaamplakatitel ei kasutata TÜ ringlogo.

Ajakirjandus
on demokraatia
nurgakivi
Õpi ajakirjanikuks
Tartu Ülikoolis

Tule
sporditeaduste
lahtiste uste
päevale!

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

Ajakirjandus
on demokraatia
nurgakivi
Õpi ajakirjanikuks
Tartu Ülikoolis

yti.ut.ee

Näidised:
keskmised formaadid A0/A1/A2/A3

Omanda näitekunstiharidus Tartu Ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemias

kk.ut.ee

yti.ut.ee

sotsiaalteaduste
valdkond

Tartu Ülikoolist
näitlejana tippu

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

Tule sporditeaduste
lahtiste uste
päevale!
kk.ut.ee

kultuur.ut.ee

sotsiaalteaduste
valdkond

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

Tartu
Ülikoolist
näitlejana
tippu
Omanda näitekunstiharidus
Tartu Ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemias

kultuur.ut.ee

Arvutiteaduste
instituut teeb ühed
ja nullid suurteks
väärtusteks
ati.ut.ee

arvutiteaduste
instituut

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

Arvutiteaduste
instituut teeb
ühed ja nullid
suurteks
väärtusteks
ati.ut.ee

Graafilised elemendid taustal
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Rohkema infoga
plakatid
Rohkema infoga plakatitel järgitakse üldisi
kujundusprintsiipe. Mida rohkem on infot, seda
väiksem on kiri. Suuremas kirjas tekstide juures
on kasutusel Rubik Bold ja Rubik Regular,
väiksemas kirjas (pikemad) tekstid võib laduda
ka kirjaperekonnaga Lora.
Eelistatud on sinisel taustal kujundus, kuid
plakatid võib kujundada ka inverteeritud
värviskeemis (sinine logo ja tekst valgel
taustal), kui see on vajalik teksti loetavuse
parandamiseks.
Valdkondade värvide kasutamisel rakendub
reegel: valdkonna värvitooni hulk võib olla kuni
33% plakati pinnast.
Suurema infohulga korral soovitame
fotošablooni või taustaristküliku juures
kasutada 0° nurka, st neid mitte keerata.
Reklaamplakatitel ei kasutata TÜ ringlogo.

Põhipaleti värvides rohkema infoga plakatid

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste
päev

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste päev
30. märts 2016

Narva kolledži uue hoone
pidulik avamine 26.07.2018
Narva kolledži
uue hoone
pidulik avamine
26.07.2018

Tartu Ülikooli Narva kolledž pakub TÜ kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab
ja arendab akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on Eesti ühiskonna
lõimumise edendaja. Kolledž on kujunenud ainsaks Eesti kakskeelsete
üldharidus- ja keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Meie
vilistlased töötavad lisaks koolidele ja koolieelsetele asutustele ka
noorsootöötajatena, ametnikena kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes,
projektijuhtidena eraettevõtetes ning kolmandas sektoris.

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste
päev

Tartu Ülikooli Narva kolledži
avatud uste päev
30. märts 2016
Narva kolledži uue hoone
pidulik avamine
Tartu ülikooli Narva kolledž pakub TÜ
kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab ja arendab
akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on
Eesti ühiskonna integratsiooni edendajaks.
Kolledž on kujunenud ainsaks Eesti kakskeelsete
üldharidus- ning keelekümbluskoolide õpetajate

koolituskeskuseks. Meie vilistlased töötavad
täna lisaks koolidele ja koolieelsetele
asutustele ka noorsootöötajatena,
ametnikena kohalikes omavalitsustes ja
riigiasutustes, projektijuhtidena
eraettevõtetes ning kolmandas sektoris.

Narva kolledži
uue hoone
pidulik avamine
26.07.2018

Programm
30. märts

31. märts

12.30–13.00

Külaliste saabumine

12.30–13.00

Külaliste saabumine

13.00–14.00

Tartu Ülikooli füüsika instituudi tegevust
tutvustav prof. Jaak Kikas, prof. Mika
Valden ja prof. Nils Martensson

13.00–14.30

Prof. Jaak Kikas, prof. Mika Valden

15.00–17.00

Tartu Ülikooli füüsika instituut sed luctus
ut mauris quis tempus. Praesent iaculis
leo nec lacus ultricies accumsan sit
amet vitae dui.

17.00–18.00

Majaekskursioonid kell 17.15

14.00–16.00

AHHAA ja Tartu Ülikooli füüsika instituut
sed luctus ut mauris quis tempus.
Praesent iaculis leo nec lacus ultricies
accumsan sit amet vitae dui.

16.00–17.00

Majaekskursioonid kell 16.00, 16.30

Tartu Ülikooli Narva kolledž pakub TÜ
kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab ja arendab
akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on Eesti
ühiskonna lõimumise edendaja. Kolledž on
kujunenud ainsaks Eesti kakskeelsete üldharidus- ja
keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks.
Meie vilistlased töötavad lisaks koolidele ja
koolieelsetele asutustele ka noorsootöötajatena,
ametnikena kohalikes omavalitsustes ja
riigiasutustes, projektijuhtidena eraettevõtetes ning
kolmandas sektoris.

Lisainfo ja registreerimine:

Lisainfo ja registreerimine:

Lisainfo ja registreerimine:

Lisainfo ja registreerimine:

narva.ut.ee/avatud

narva.ut.ee/avatud

narva.ut.ee/avatud

narva.ut.ee/avatud

Valdkondade värvides rohkema infoga plakatid

sotsiaalteaduste
valdkond

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste
päev

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

Südamehaiguste
diagnostika ja ravi
kardioloogidele

Inverteeritud värviskeemiga plakatid põhipaleti värvides

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste
päev

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste päev
30. märts 2016

Narva kolledži uue hoone
pidulik avamine 26.07.2018
Narva kolledži
uue hoone
pidulik avamine
26.07.2018

Tartu Ülikooli Narva kolledž pakub TÜ kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab
ja arendab akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on Eesti ühiskonna
lõimumise edendaja. Kolledž on kujunenud ainsaks Eesti kakskeelsete
üldharidus- ja keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Meie
vilistlased töötavad lisaks koolidele ja koolieelsetele asutustele ka
noorsootöötajatena, ametnikena kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes,
projektijuhtidena eraettevõtetes ning kolmandas sektoris.

Lisainfo ja registreerimine:

Lisainfo ja registreerimine:

narva.ut.ee/avatud

narva.ut.ee/avatud

09.00–10.30
Omandatud südame klapirikete
uurimine ja ravi 2018. aastal
(Sirje Kõvask)
10.45–12.15
Südamepuudulikkuse klassika
ning 2016. a juhised
(Märt Elmet)
12.45–14.15
Kardio-onkoloogia –
kiirestiarenev valdkond
meditsiinis
(Tuuli Teeäär)

Narva kolledži
uue hoone
pidulik avamine
26.07.2018

14.30–16.00
Südamehaiguste preventsiooni ja
düslipideemiate 2016. a juhised
(Silvia Noodla)

Lisainfo ja registreerimine:

Lisainfo ja registreerimine:

narva.ut.ee/avatud

kliinilinemeditsiin.ut.ee

16.15–17.45
Perifeersete arterite
aterosklerootilise kahjustuse
tänapäevane käsitlus
(Jaak Kals)

Inverteeritud värviskeemiga plakatid valdkondade värvides
sotsiaalteaduste
valdkond

Tartu Ülikooli
Narva kolledži
avatud uste
päev

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

Südamehaiguste
diagnostika ja ravi
kardioloogidele
09.00–10.30
Omandatud südame klapirikete
uurimine ja ravi 2018. aastal
(Sirje Kõvask)
10.45–12.15
Südamepuudulikkuse klassika
ning 2016. a juhised
(Märt Elmet)
12.45–14.15
Kardio-onkoloogia –
kiirestiarenev valdkond
meditsiinis
(Tuuli Teeäär)

Narva kolledži
uue hoone
pidulik avamine
26.07.2018

Näidised:
keskmised formaadid A0/A1/A2/A3/A4

14.30–16.00
Südamehaiguste preventsiooni ja
düslipideemiate 2016. a juhised
(Silvia Noodla)
16.15–17.45
Perifeersete arterite
aterosklerootilise kahjustuse
tänapäevane käsitlus
(Jaak Kals)

Lisainfo ja registreerimine:

Lisainfo ja registreerimine:

narva.ut.ee/avatud

kliinilinemeditsiin.ut.ee
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Trükiste kaaned
Trükiste, näiteks raamatute ja brošüüride
kaanekujunduses rakendatakse samasuguseid
kujundusprintsiipe nagu plakatitel.

Trükiste kaaned üldvärvides

Maailma 1,2%
parima ülikooli
seas

Maailma 1,2%
parima ülikooli
seas

Lahtiste
uste päev

Lahtiste
uste päev

Ajakava

Ajakava

Tartu Ülikooli logo või valdkonna/allüksuse logo
kasutatakse valgena sinisel taustal.
Pealkirja ja kaanel oleva lisateabe kirjastiil on
Rubik Bold, väiksematel tekstidel Rubik Regular.
Sisutekstides ja kaanel olevates pikemates
lõikudes, mis on laotud väiksemas kirjas, võib
kasutada kirjaperekonda Lora.
Valdkonnaspetsiifiliste trükiste kaantel võib
kasutada täiendina valdkonnavärve, kuid mitte
üle 33% pinnast.

Kujundus ühe värviga

Kujundus kahe värviga

Trükiste kaaned valdkondade värvides

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond

Humanitaarteadused

Sotsiaalteadused

Reklaam- ja infotrükistel ei kasutata TÜ
ringlogo.

meditsiiniteaduste
valdkond

Meditsiiniteadused

Näidised:
erinevas formaadis trükiste kujundamise võimalusi

loodus- ja täppisteaduste
valdkond

Loodus- ja
täppisteadused

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

sotsiaalteaduste
valdkond

sotsiaalteaduste
valdkond

Lahtiste
uste päev

Lahtiste
uste päev

Ajakava

Ajakava

TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Trükiste
sisuleheküljed
Reklaamtrükiste-brošüüride sisulehekülgedel
võib kasutada julgelt TÜ põhipaleti värve
ning 15° sammuga kallutatud fotošabloone
ja ristkülikuid. Samuti võib kasutada oranži
aktsentvärvi.
Valdkonnavärvides trükistes kasutatakse
aktsentvärvina valdkonnavärvi.
Pealkirjade, esiletõstete, vahepealkirjade,
veebiaadresside jmt jaoks on kasutusel
kirjastiilid Rubik Bold ja Rubik Regular, pikemate
sisutekstide jaoks kirjaperekond Lora.
Tekstirohkete materjalide kujundus võib olla
rahulikum, tekstikesksem, ilma liigse graafika ja
värvimänguta.

Näidis:
välistudengitele mõeldud trükis (A5)
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Raamatute kaaned
Raamatute kaantel võib kasutada Tartu Ülikooli
põhilogo või ülikooli ringlogo.
Raamatu laadist lähtuvalt võib kaante
kujundamisel kasutada kas 15° sammuga
keeratud ristkülikute ja fotošabloonide motiivi
või soovi korral konservatiivsemat kujundust.
Kirjastiilina on kaantel kasutusel kirjaperekond
Rubik, sealhulgas sobivuse korral elegantne
Rubik Light, vajaduse korral väiksemate tekstide
juures kirjaperekond Lora.
Kalinguri või värvitud paberi kasutamise korral
tuleb leida sobivuselt lähim TÜ sinisele vastav
värv. Väärikuse ja väärtuse lisamiseks võib
kasutada eritrükitehnoloogiat, nagu surutrükk,
fooliotrükk, stantsimine või kohtlakk.

Teatri- ja kinotähtede
elulood

Tartu Ülikooli
ansambel
valgustusajastul

THE
DYNAMIC
COSMOS
Exploring the
physical evolution
of the universe

Universitas
Tartuensis
400

1632–2032

Näidised:
raamatukaante kujundamise võimalusi

Mark S. Madsen

Johann Wilhelm Krause
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Kutsed

Lihtsama teostusega kutse

Erikujuline kutse

Kutsetel kasutatakse Tartu Ülikooli ringlogo.
Väärikuse lisamiseks võib kasutada eritrükki
(surutrükk, foolio jne).
Kirjastiilid on Rubik Light ja Regular ning Lora.

Austatud

Päevakord
Tartu Ülikooli nõukogu esimehe
Ruth Oltjeri sõnavõtt

Olete oodatud Tartu Ülikooli rektori
professor Toomas Asseri inaugureerimisele
ülikooli nõukogu ja senati avatud istungil
reedel, 24. augustil 2018 kell 16.00 ülikooli
aulas

Professor Tõnu
Lehtsaare tervitus
Vabariigi Presidendi tervitus
Rektori ametivande andmine
ja ametiraha üleandmine

TARTU UNIVERSITY INVITES YOU TO

Rector magniﬁcus’e
professor Toomas Asseri
inauguratsioonikõne

Andres Soosaar
Tartu Ülikooli akadeemiline
sekretär

Tervitused

The annual golden gala
26 December 2019 at 18.00
Tartu University main building
Ülikooli 18, Tartu
RSVP to John Lee at +372 1234 5678, info@ut.ee

Näidised:
kutsete kujundamise võimalusi

Järgneb vastuvõtt Tartu
toomkiriku müüride vahel
(vihmase ilma korral
ülikooli muuseumi
valges saalis)
Frakk või tume ülikond
Aumärgid
Palume vastust hiljemalt
21. augustil tel 737 5610
inauguratsioon@ut.ee
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Ümbrikud

Ümbriku näidis: C5 (229 × 165 mm)

Ümbriku esiküljel kasutatakse Tartu Ülikooli
põhilogo. Saatja aadress on kirjutatud ümbriku
tagaküljele.
Kui soovitakse kasutada allüksuse logo,
esitatakse see ümbriku esiküljel TÜ põhilogo
asemel.

Tartu Ülikool
Jakobi 2, 51005 Tartu
ut.ee

Eri mõõtudega ümbrikud lahendatakse samade
kujundusprintsiipide järgi.

Tartu Ülikool
Jakobi 2, 51005 Tartu
ut.ee

Ümbriku näidis: DL (220 × 110 mm)

Tartu Ülikool
Jakobi 2, 51005 Tartu
ut.ee

Näidised:
ümbrike kujundamise võimalusi
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Dokumendipõhjad
Dokumendipõhjade kujundus on lihtne
ja selge: päises kasutatakse ülikooli logo,
kontaktandmed on lisatud jalusesse.
Kirjastiilina on kasutusel Arial, et vältida
probleeme failide jagamisel ja vahetamisel
arvutitega, kuhu ei pruugi olla paigaldatud
kirjaperekondi Rubik ja Lora.

Tartus toimub rahvusvaheline
NASA häkaton

22.10.2018
Tartu

19.–21. oktoobrini toimub Tartus rahvusvaheline NASA häkaton Space Apps Challenge,
mida peetakse mitmes maailma paigas korraga.

Avaldus

Ürituse eesmärk on tuua kokku eri valdkondade inimesed ja ideed, et lahendada avaandmete
abil ühiskonna jaoks olulisi probleeme. Üritus põhineb kodanikualgatusel ja on osalejatele

Selle õppeaasta alguseks valmisid Tartus ja Tallinnas õigusteaduskonna interaktiivsed

tasuta. Töökeel on inglise keel.

õppeklassid, mis võimaldavad kasutada aktiivõppemeetodeid nii klassiruumi sees kui ka kahe

Osalema on oodatud kõik, kes on huvitatud kaugseireandmetest ja kosmosetehnoloogiast

klassi vahel. Nüüd võib õppejõud anda loengut kahes linnas korraga. Samasuguse

ning kes soovivad töötada koos inimestega paljudelt erialadelt nii ülikoolist kui ka mujalt.

tehnoloogiaga klasse Eestis rohkem pole, teadaolevalt on sellised olemas Hispaanias ja

Teemaks ei ole ainult äpid ning osalejad ei pea oskama programmeerida. Häkatonil on abiks

Suurbritannias.

iga oskus, teadmine ja idee.

„Õigusteaduskonnal on tudengid nii Tartus kui ka Tallinnas. Nutiklassid võimaldavad meil teha
rühmatöid kahe linna vahel või korraldada loenguid ja seminare kahes õpperuumis korraga,“

Registreerimine

ütles nutikate õppeklasside projektijuht Anette Aav.

Ürituse lisateave ja registreerimine on veebilehel spaceapps2018.ut.ee. Häkatoni korraldavad
TÜ geograafia osakond, arvutiteaduste instituut, Tartu observatoorium ja klubi EGEA-Tartu.

võimalik õppetöö vajaduste järgi ümber paigutada. Nii saab lihtsa vaevaga teha klassiruumist
kas või kohtusaali. „Nutiklass võimaldab arendada modernseid õppemeetodeid, mis sobituvad

Üritust toetavad AS CGI Eesti, Cybernetica AS, OÜ Positium LBS, Tartu Teaduspark ja AS

hästi ühe tänapäevase ülikooli ja uue tehnoloogiateadliku tudengipõlvkonnaga,“ märkis Aav.

Datel.

Elmar Kasepõld

Evelyn Uuemaa

TÜ humanitaarteaduste valdkonna kõneisik

TÜ geoinformaatika vanemteadur

elmar.kasepõld@ut.ee

evelyn.uuemaa@ut.ee

737 5827

737 5827

Tartu Ülikool
Ülikooli 18, 50090 Tartu

Klassis olevate seadmete abil saab koostada ja pidada videoloenguid. Moodullaudu on

Tel 8-17 / 737 5100
info@ut.ee

ut.ee

1

Tartu Ülikool
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Lossi 36, 51003, Tartu

Näidised:
dokumendipõhjade kujundamise võimalusi

Tel 737 5583
sotsiaalteadused@ut.ee

reaalteadused.ut.ee

1
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Meened

Pastakas

Meenete kujundamisel lähtutakse nende
kasutamiskohast. Kasutada võib Tartu
Ülikooli üldlogo või ringlogo ja vajaduse korral
valdkonna/allüksuse nime tekstilisena (kirjastiil
Rubik) või valdkonna/allüksuse logo.

Rinnamärk

Logokülg

JOHAN SKYTTE POLIITIKAUURINGUTE INSTITUUT

Pastakatel ja pliiatsitel ning muudel
väikesemõõdulistel objektidel kasutatakse
ülikooli põhilogo ning vajaduse korral
lisatakse valdkonna/allüksuse nimi kirjastiiliga
Rubik. Lähtutakse logo ja teksti loetavusest
paremakäeliste vaatenurgast, logo ja tekst
joondatakse teineteise suhtes parema külje
järgi.

Näidised:
meenete kujundamise võimalusi

Nimekülg (kasutatakse soovi korral). Vaata kommentaari vasakul.

Vimpel

Sall

Võtmehoidja

TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

T-särgid
Särgitoorikut valides eelistatakse TÜ sinisele
tunnusvärvile võimalikult sarnast värvi kangast.
Kujutise võib trükkida või tikkida.
Särkide kujundus võib olla väga lihtne ja
piirduda särgile trükitud või tikitud põhi-,
kompakt- või ringlogoga. Särkide kujundus
võib olla ka graafilisem. Rikkalikuma graafikaga,
nooruslikuma kujundusega särkidel ei pea logo
domineerima.

Näidised:
särkide kujundamise võimalusi
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Veebibännerid
Veebibännerid kujundatakse pinna suurusest
sõltuvalt välireklaamide ja plakatite näidiste
eeskujul.
Kitsastel pindadel on eelistatud kaherealise
logo kasutamine.
Bänneritel ei tohi kasutada TÜ ringlogo.

Näidised:
bännerite kujundamise võimalusi
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Ühismeedia
Ühis- ehk sotsiaalmeedias (nt Facebook,
Instagram) tuleks profiilipildina kasutada
ülikooli märki (peahoone kujutis aastaarvuga
1632). Põhi- või kompaktlogo ei ole enamasti
vaja kasutada, sest ülikooli nimetus on
keskkondades ka iseseisvalt välja kirjutatud.
Üldistes disainielementides (nt päisepildid)
võib kasutada nii graafikaga rikastatud fotot,
puhast graafikat kui ka puhast, ilma graafikata
fotot. Päisepiltides tuleb vältida ülikooli logo
kasutamist, sest see dubleeriks profiilipildina
kasutatud märki või logo, kuid iga keskkonna
puhul tuleb arvestada selle eripära.
Postitustes ei ole vaja fotosid graafikaga
(sh ülikooli logo või nimega) täiendada, sest see
on profiilipildi või asutuse nimena keskkonnas
niikuinii esitatud.

Näidised:
tunnusgraafika Instagramis ja Facebookis
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
DISAINIKEELE ÜLEVAADE

Veebileht
Keeratud ristkülikuid ja fotošabloone on vaja
kasutada ainult silmapaistvamatel pindadel
juhul, kui nende kasutamine on kujunduslikult
võimalik. Muudes elementides (vahepealkirjad,
infokastid jne) ei ole keeratud ristkülikuid vaja
kasutada.
Värvipaletis domineerib ülikooli tunnussinine.
Sisu tuleb luua eelistatult valgele taustale.

20

Põhielemendid

2.
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
PÕHIELEMENDID

Logode ülevaade

Logod

Kompaktlogod

Ringlogod

Märk

Kasutatakse eelistatult esinduslikel juhtudel (kutsed, diplomid, raamatud).
Ei kasutata reklaamides, brošüürides ega plakatitel.

Kasutatakse iseseisvalt olukordades, kus
logo ei ole võimalik ega vaja kasutada
(vaata täpsemalt vasakult).

TÜ logoperekond koosneb järgmistest logodest.
• Logod ehk põhilogod ehk laiad logod, mis
on vormistatud eesti, inglise ja ladina keeles.
Võimaluse korral kasutatakse logona alati
ühte neist logodest.
• Kompaktlogod ehk kaherealised logod,
mis on samuti vormistatud kolmes keeles.
Kasutatakse põhilogo asemel olukordades,
kus põhilogo jääks kasutatava pinna
väiksuse tõttu liiga väike (näiteks väiksemad
veebibännerid).
• Ringlogod ehk esinduslogod, mis on
kakskeelsed ja mida kasutatakse eelistatult
esinduslikel juhtudel (kutsed, diplomid,
raamatud). Ringlogo ei kasutata kunagi
reklaamides ega brošüürides.
• Märk on kasutusel iseseisvalt olukordades,
kus terviklogo ei ole võimalik või vaja
kasutada (nt lõpusõrmused, embleemid,
ühismeedia profiilipildid). Märki ei kasutata
kõrvuti TÜ logoga.

23

TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
PÕHIELEMENDID

Logo
Tartu Ülikooli logo koosneb ülikooli
peahoonet kujutavast aastaarvuga märgist ja
tekstist “Tartu Ülikool” ning viimase inglis- ja
ladinakeelsest tõlkest. Neid logosid kutsume
ka TÜ põhilogodeks. Eelistatud on just nende
logode kasutamine.

Eestikeelne logo

Ingliskeelne logo

Tartu Ülikooli kompaktlogo (kaherealise
tekstiga logo) kasutatakse ainult
ruuminappuse korral, kus põhilogo ei ole
võimalik või vaja kasutada.
Aastaarvu võib logost ära jätta üksnes
erandjuhul ja see tuleb kooskõlastada TÜ
turundustalitusega (turundus@ut.ee).

Ladinakeelne logo

Kompaktlogo eesti, inglise ja ladina keeles

24

TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
PÕHIELEMENDID

Ringlogo
Tartu Ülikooli ringlogo kasutatakse autasude,
tunnistuste, kutsete, vimplite, esinduslike
meenete jmt, aga ka esindustrükiste (näiteks
aastaraamatud) ja nendega seotud ürituste
infomaterjalides.
Ringlogo ei kasutata igapäevases
kommunikatsioonis (reklaammaterjalid jms) ega
samal pinnal koos TÜ logoga.

Eesti- ja ingliskeelne logo

Eesti- ja ladinakeelne logo

Inglis- ja ladinakeelne logo

TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
PÕHIELEMENDID

Märk
Tartu Ülikooli märk koosneb ülikooli peahoonet
kujutavast piktogrammist koos aastaarvuga
1632.
Märki kasutatakse iseseisvalt olukordades,
kus terviklogo ei ole võimalik või vaja kasutada
(nt lõpusõrmused, embleemid).
Märki ei kasutata kõrvuti TÜ logoga.
Äärmisel juhul on lubatud iseseisvat märki
(mitte märki logo osana) kasutada ilma
aastaarvuta olukordades, kus aastaarvu
reprodutseerimine ei ole võimalik (nt metallist
freesimine). Märgi kasutus ilma aastaarvuta
tuleb kooskõlastada TÜ turundustalitusega
(turundus@ut.ee).
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TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
PÕHIELEMENDID

Valdkondade ja
asutuste logod
Valdkondade ja asutuste logod koosnevad Tartu
Ülikooli vähendatud kirjaga logost ja asutuse,
valdkonna või muu allüksuse nimetusest.
Asutuse/valdkonna nimetus kirjutatakse
väikese algustähega, välja arvatud juhtudel,
kus nimetus algab inimese või asukoha nimega,
mis kirjutatakse keelereeglite järgi suure
algustähega (nt Johan Skytte poliitikauuringute
instituut). Pikad nimed laotakse kahes reas.
Poolitamine on lubatud ja liitsõnade puhul
soovituslik.
Asutuste ja allüksuste logosid ei tohi ise luua.
Logo loomiseks tuleb võtta ühendust TÜ
turundustalitusega (turundus@ut.ee).

Valdkonna logo eesti ja inglise keeles

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond

Faculty of Arts and
Humanities

Instituudi logo eesti ja inglise keeles

Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Johan Skytte Institute
of Political Studies

Asutuse logo eesti ja inglise keeles

raamatukogu

Library

Keelatud kasutuse näited

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond
Valdkondade ja asutuste logo ei tohi kasutada valdkonnavärvi
värvituna. Logo olgu alati sinine või valgena sinisel taustal.

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond
Valdkondade ja asutuste logo ei tohi kasutada valgena valdkonnavärvi
taustal. Logo olgu alati sinine või valgena sinisel taustal.
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Logode kaitstud alad
Kaitstud ala on logo ümber olev minimaalne
vaba ala, kuhu ei tohi sattuda tekst või muu
graafika, sh teised logod.
Kaitstud ala:
O-tähe mõõt

Kaitstud ala:
O-tähe mõõt

1/2X

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond

1/2X

1/2X

X
Kaitstud ala:
kahe O-tähe mõõt

Kaitstud ala:
kahe O-tähe mõõt

Kaitstud ala:
50% märgi laiusest
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Logode minimaalsed
suurused
Logo ja embleemi minimaalne kasutatav mõõt
on määratud logo kõrgusega.
Erijuhtumitel (nt kasutus freesituna)
tuleb arvestada materjali võimalustega
ja kooskõlastada erikasutus ülikooli
turundustalitusega (turundus@ut.ee).

Minimaalsed surused ekraanil ja trükituna. NB! Siinsed näidised ei ole vastava mõõduga.

28 px / 5 mm

28 px / 5 mm

28 px / 5 mm

70 px / 15 mm

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond

Faculty of Arts and
Humanities
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Logode värvikasutus

Logo eelistatud värvikasutus

Tartu Ülikooli logo võib kasutada:
• sinisena valgel taustal
• valgena sinisel taustal
• sinise või valgena fototaustal
Fototaustal tuleb jälgida, et logo oleks loetav.
Trükitehniliste piirangute korral (näiteks mustvalge printer) võib kasutada logo mustana
valgel või valgena mustal taustal. Logo on
lubatud kasutada materjali vermituna ka
värvimata kujul (näiteks graveerituna metalli,
valatuna betooni).

Kasutus trükitehniliste piirangute korral (nt must-valge printer)
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Keelatud kasutus
Tartu Ülikooli logo ei tohi moonutada (nt muuta
logo elementide proportsioone, paigutust ja
kasutatavaid kirjastiile ja -suurusi), eemaldada
logost elemente, lisada efekte (nt läiked ja
varjud), värvida logo elemente erinevalt ja
kasutada logo taustal, millel see jääb raskesti
loetav.
Logo on lubatud kasutada ainult ülikooli
tunnussinisena, valgena ja mustana. Materjalis
teostatuna (nt metalli freesituna, betooni
valatuna) võib logo kasutada värvimata
kujul. Samuti on lubatud teostada logo
eritrükitehnikat kasutades (nt surutrükk, foolio).

Ära muuda logo elementide värve.

Ära muuda logo värve.

Ära muuda logo kirja.

Ära kasuta logo tekstiosa ilma märgita.

Ära deformeeri logo.

Ära kasuta logo kontuurina.

humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond
Ära muuda logo lisakirja.

Ära muuda logo elementide (nt lisakirja) proportsioone.

Ära kasuta logo raskesti loetavalt.

Ära lisa logole varju või muid kujundusefekte.
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Põhivärvid

PÕHIPALETT

Suure osa Tartu Ülikooli graafika jaoks
kasutatakse põhivärve, ennekõike Tartu Ülikooli
tunnussinist. Põhipaleti värve võib kasutada
nii üksinda (näiteks ainult tunnussinist, kahte
sinist või kõiki kolme sinist korraga) kui ka koos
aktsentvärviga.
Aktsentvärv
Oranži aktsentvärvi kasutatakse väiksemate
elementide esiletõstmiseks põhipaleti
värvidele lisaks (nt veebiaadress trükises,
nupp veebilehel). Aktsentvärvi kasutatakse
ainult põhipaleti värvides materjalide puhul.
Valdkonnavärvides materjalidel kasutatakse
aktsendina vastavat valdkonnavärvi või
põhipaleti helesinist.
Lisavärvid
Lisavärve kasutatakse täiendusena
põhipaleti kõrval, kui põhipaleti värvidest
jääb väheseks (nt tabelid, graafikud).

TUNNUSVÄRV

PÕHIPALETI TÄIENDVÄRVID

Sinine
CMYK
Pantone
RGB
RGB

Helesinine
CMYK
90/0/0/0
Pantone 2995
RGB
0/166/230
RGB
00A6E6

100/73/0/0
7685
44/86/150
2C5696

AKTSENTVÄRV

LISAVÄRVID

Oranž
CMYK
Pantone
RGB
RGB

Hall
CMYK
Pantone
RGB
RGB

0/60/100/0
151
255/111/32
FF6F20

13/9/10/27
Cool Gray 5
177/179/179
B1B3B3

Tumesinine
CMYK
100/85/5/36
Pantone 281
RGB
16/32/100
RGB
102064

Tartu Ülikooli
sinine protsendina
10%–40%
NB! Mitte läbipaistvana!
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Valdkonnavärvid

VALDKONDADE TUNNUSVÄRVID

Valdkonnavärvi kasutatakse valdkonnaga
seotud materjalides Tartu Ülikooli põhipaleti
kõrval, sealhulgas aktsentvärvina. Sellisel juhul
ei kasutata samas kohas oranži aktsentvärvi.
Valdkonnavärvi võib kasutada kuni 33%-l
pinnast, domineerima peab TÜ tunnussinine.

Meditsiiniteadused
CMYK
0/94/64/0
Pantone 192
RGB
229/33/67
RGB
E52143

Humanitaarteadused ja kunstid
CMYK
36/60/0/0
Pantone 7440
RGB
174/120/177
RGB
AE78B1

Loodus- ja täppisteadused
CMYK
54/0/100/0
Pantone 376
RGB
135/188/31
RGB
87BC1F

Sotsiaalteadused
CMYK
0/40/100/0
Pantone 137
RGB
250/164/26
RGB
FAA41A
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Kirjastiilid
Tartu Ülikooli kirjastiilid on Rubik ja Lora.
Rubikut kasutatakse pealkirjade ja esiletõstete
jaoks, samuti väga väikese infohulgaga
materjalide sisutekstide jaoks.
Lora on kasutusel sisutekstide kirjastiilina ning
TÜ valdkondade ja asutuste logode nimetuste
jaoks.
TÜ kodulehel võib soovi korral kasutada
sisutekstide jaoks ka alternatiivseid
kirjastiile, mis on vaja kooskõlastada TÜ
turundustalitusega (turundus@ut.ee).

Rubik
Lora

Allalaadimine:
fonts.google.com/specimen/Rubik
fonts.google.com/specimen/Lora

Asenduskirjastiil
Kirjastiili Arial kasutatakse igapäevases
omavahelises kommunikatsioonis ning
kohtades, kus Rubiku ja Lora kasutamine ei
ole pragmaatilistel kaalutlustel mõistlik või
võimalik. Sellised on näiteks e-kirjad ning Wordi
ja PowerPointi failid, mida saadetakse lahtisena
inimestele, kellel puuduvad Tartu Ülikooli
kirjastiilid.

Arial

Regular / Italic
Bold / Bold Italic

Light / Light Italic
Regular / Italic
Medium / Medium Italic
Bold / Bold Italic
Regular/ Italic
Bold / Bold Italic

34

TARTU ÜLIKOOLI STIILIRAAMAT
PÕHIELEMENDID

Fotokeel

Loomulikud emotsioonid, õppimine,
õpetamine, situatsioonid koolis

Kasutada tohib ainult tippkvaliteediga fotosid.
Eelistatud on inimeste kujutamine keskkonnas,
mitte valgel taustal. Soovitatav on subjektide
loomulikkus, vahetu olemine. Sõltuvalt fotode
kasutuskohast tuleb arvestada ülikoolipere
rahvusvahelisust.
Lubatud on ka ilma inimesteta (ruum,
tehnoloogia, arhitektuur, looduskeskkond)
ja abstraktsete fotode kasutamine.

Tudengi tegevus vabal ajal, huvitav
ajaveetmine, matkamine

Valdkonnaspetsiifilised fotod

Kujunduspõhimõtted

3.
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Kaldnurga
rakendamine

15° sammuga keeratud ristkülik

Graafiline element ja fotošabloon
on alati ristkülikukujuline.

TÜ graafilise keele kandev element on 15°
sammuga keeratud ristkülik, mida kasutatakse
värvipinnana ja fotode šabloonina. Fotode
šablooni puhul keeratatakse šablooni, mitte
fotot.

60°

75°

90°

45°
30°
15°
0°
Graafilist elementi ja fotošablooni keeratakse 15° sammuga.

Nurga kasutamine fotol

Väär kasutus fotoga

Rahvusvaheline
suveülikool
2019
2. juuni —
29. august

Horisontaalne kasutus
Rahvusvaheline
suveülikool
2019

Rahvusvaheline
suveülikool
2019
2. juuni —
29. august

2. juuni —
29. august

Taustavärvi kasutus

Rahvusvaheline
suveülikool
2019
2. juuni —
29. august

ut.ee

Õige: fotode puhul keera šablooni,
foto jäta õige nurga alla.

ut.ee

Vale: fotot on keeratud koos
šablooniga.

ut.ee

Kujunduses on lubatud ka šablooni ja
ristküliku 0° kasutus.

ut.ee
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Kujunduste
üldlahenduste
ülevaade
Tartu Ülikooli üldmaterjalid (st materjalid, mis
ei ole valdkonnaspetsiifilised) kujundatakse
ülikooli põhipaleti värvidega – domineerib
tunnussinine, lisaks on soovi korral kasutusel
hele- ja tumesinine, samuti võib kasutada
aktsentvärvina oranži.
Kasutatakse põhilogo või vajaduse korral selle
kompaktset versiooni (nt kitsastel veebi- või
kangasbänneritel).

Rahvusvaheline
suveülikool
2019

Rahvusvaheline
suveülikool
2019

Rahvusvaheline
suveülikool
2019

ut.ee

ut.ee

ut.ee

2. juuni —
29. august

Tekstipõhine kujundus

2. juuni —
29. august

2. juuni —
29. august

Värv esiletõstva elemendina

Rahvusvaheline
suveülikool
2019
2. juuni —
29. august
ut.ee

Kujundus ristkülikuga

Kujundus väikese fotoga

Kirjastiilina on kasutusel Rubik Bold ja Rubik,
väiksemas mõõdus pikemate lisatekstide juures
ka kirjaperekond Lora.
Pealkiri/põhisõnum olgu alati domineeriva
suurusega.

Rahvusvaheline
suveülikool
2019

Rahvusvaheline
suveülikool
2019
2. juuni —
29. august

2. juuni —
29. august

Rahvusvaheline
suveülikool
2019

Rahvusvaheline
suveülikool
2019

2. juuni — 29. august

2. juuni —
29. august

11. Tartu Ülikooli suveülikool üllatab
uute kursustega, samas korratakse ka
varasemate suvede populaarsemaid
kursuseid.

Tartu Ülikooli suveülikoolis
õppida soovijatel on võimalik
valida 47 erineva kursuse vahel.
Näiteks on võimalik näitlejate
käe all täiustada praktilist
eneseväljendusoskust või
kogenud koolitajate juhendamisel omandada tundetarkust ja
mõjutamise kunsti. Keelehuvilised võivad tutvust teha
vene, läti, leedu või hiina keele
ja kultuuriga, loodushuvilised
saavad praktiseerida looduses
pildistamist. Juhid, kes
soovivad arendada oma töötajate koostööoskusi ja tõsta töö
tulemuslikkust, parandada
teabevahetust organisatsioonis
või saada näpunäiteid kriisiolukordadega toimetulekuks,
leiavad mitmeid praktilisi
tööalaseid kursusi.
Esmakordselt toimuvad
kursused "Keskastmejuht
nõustajana" (dotsent Made
Torkoff), "Sissejuhatus hiina
keelde, kultuuri ja ärieetikasse"
(sinoloog Märt Läänemets),
"Läti, lätlased ja läti keel" (Ilze
Zagorska), "Hõrgu toidu ja
tervise laager" (toitumisspetsialist Marika Blossfeldt), "Praktiline eneseväljenduse kursus"
(näitlejad Veikko Täär ja Marko
Mäesaar) ning "Jooksukool –
valmistumine rahvajooksu
ürituseks.

ut.ee

Foto lihtkasutus: sirge kadreerimine

ut.ee

Foto 15° sammuga kadreerimine
minimaalse tekstiga

ut.ee

Foto 15° sammuga kadreerimine
koos lisainfoga

ut.ee

Foto 15° sammuga kadreerimine,
suurem tekstimaht
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Logo ja elementide
paigutuse
skemaatilised
näidised

LOGO

Siin on esitatud skemaatilised näited
elementide paigutamisest plakatitel,
reklaamidel ja muul sellisel materjalil.
Tekst joondatakse vasakule, äärmisel vajadusel
paremale. Keskjoondust tuleb vältida, v.a
esindustrükistel (kutsed, diplomid jmt).
Veebibänneritel veebiaadressi ei kasutata.

VEEBIADRESS

VEEBIADRESS

Logo paigutus eelistatult ülemises
vasakus nurgas. Veebiaadress
allservas vasakul või paremal.

Eelistatud on vasakjoondus.

TÜ sinine taust + graafiline element.

Keskjoondust ei kasutata.

Fototaust + graafiline element.

Sinine taust + 15° sammuga
kallutatud šablooniga foto.
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Värvide ja
valdkonnavärvide
kasutamise reeglid

PÕHIPALETT
Kaas

Sisulehed

Plakatitel, reklaamidel, trükiste kaantel
kasutatakse domineerivalt Tartu Ülikooli
tunnussinist. Tume- ja helesinist võib kasutada
kaantel täiendvärvina tunnussinise kõrval ja
domineerivana trükiste sisukülgedel.
Valdkonnavärvi maksimaalne lubatud kasutus
on 33% pinnast, seda ka trükiste sisukülgedel.

Lisavärv
Kommunikatsioonimaterjalides on esiküljel eelistatud TÜ
tunnussinine. Vajaduse korral võib lisada siniseid täiendvärve,
mille osakaal võib olla kuni 33% pinnast.

Lisavärv 0–100% pinnast
Alternatiivina võib kasutada
valge taustaga kujundust.

Trükiste siselehtedel võib kasutada täies ulatuses
siniseid täiendvärve.

VALDKONNAVÄRVID
Kaas

Sisulehed

Valdkonnavärvi võib kasutada kuni 33%-l pinnast.

Valdkonnavärvi võib kasutada kuni 33%-l pinnast.

Kommunikatsioonimaterjalides kasutatakse valdkonnavärvi
sekundaarse värvina, alati peab domineerima põhivärv.
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Teksti ja värvide
kasutus
Tekst laotakse valdavalt musta värviga.
Teiste värvide kasutamisel tuleb juhinduda
kõrvalolevast komplektist ning vaadata ka
stiiliraamatu disaininäidiseid.
Vajaduse korral võib üksiku elemendi esiletõstuks kasutada
teksti värvina täiendvärve või aktsentvärvi, mis on
tunnusvärvi taustal. Sellisel juhul tuleb veenduda tulemuse
loetavuses.

Teksti kasutus põhipaleti värvidega

Teksti kasutus mustaga

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst
Rahvusvaheline
suveülikool
Rahvusvaheline
suveülikool

Tekst

Põhipalett

Must ja valge

Aktsentvärv
Teksti kasutus valdkonnavärvidega
Valdkonnavärvid

Keelatud kasutus

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst

Ära kasuta valdkonnavärvis teksti ühelgi teisel taustal peale
valge tausta.

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst
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Värvide keelatud
kasutus
Tartu Ülikooli logo ja ülikooli valdkondade/
allüksuste logosid kasutatakse valgena sinisel
või tumedal fototaustal ja sinisena valgel või
heledal fototaustal, vajaduse korral mustana
valgel või valgena mustal taustal.
Logo ei kasutata mitte kunagi valdkonnavärvi
värvituna ega valdkonnavärvi taustal.
Kujundustes peab domineerima ülikooli
tunnussinine, valdkonnavärvi suurim lubatud
hulk on 33% pinnast.

sotsiaalteaduste
valdkond

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

Tartu
Ülikoolist
näitlejana
tippu

sotsiaalteaduste
valdkond

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut

29. veebruaril 2020
Jakobi 5, Tartu

Õpi ajakirjanikuks
Tartu Ülikoolis.

Tule sporditeaduste
lahtiste uste
päevale!

yti.ut.ee

kk.ut.ee

Ajakirjandus
on demokraatia
nurgakivi

Omanda näitekunstiharidus
Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemias

kultuur.ut.ee

Valdkonnavärv ei tohi trükise esiküljel
domineerida.

Logo ei ole lubatud kasutada
valdkonnavärvi (nt kollasel) taustal.

Kasutada ei tohi kolmandaid värve
(hall ei ole põhipaleti värv ega
valdkondade värv).

