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ICL2020 TalTech Mektorys

• Ettepaneku korraldada konverents 
tegid 2018. aastal IGIP Täitevkomitee, 
IGIP president, peasekretär ja ICL juht

• Eelnevad edukogemused ja positiivne 
tagasiside:
• IGIP Rahvusvaheline Sümpoosion 2006

• IEEE EDUCON2015 Rahvusvaheline 
konverents

• 3.1 teaduskonverents, Springeri 
eriväljaanne:
• ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, 

SCOPUS, Google Scholar, SpringerLink



ICL2020 arvudes

• 200 osalejat 42 riigist üle maailma

• 160 publitseeritud teadusartiklit

• 142 erineva tehnikaülikooli teadlased

• 30 tehnikaülikooli rektorid

• 3 kutsutud võtmeesinejat

• 28 õpetajat/õppejõudu Eestist

• 23 sessiooni juhatajat TalTechist



Suurimad väljakutsed

• Esialgsed ettevalmistused nn „tavakonverentsiks“ osalemisega kohapeal

• Koroonapandeemia tõttu kiire üleminek veebikonverentsiks

• Tehnika ja internetiühenduste riskid

• Ajavahe erinevus üle maailma

• ICL/IGIP esimene veebikonverents

• Osalejate ja esinejate ebakindlus

• Individuaalne suhtlus osalejatega

• Eelnevalt salvestatud ettekanded

• Koroonapandeemia riskid



Programmi ülesehitus
• Worksup + Zoom

• Konverentsi juhataja videotervitus (video) ja saabumine Mektorysse reaalajas

• Sessioonide juhid kohapeal, igas sessiooniruumis tehniline tugi

• 3 plenaarsessiooni kutsutud võtmeesinejatega

• 3 paralleelsessiooni, 4 erisessiooni, postersessioon

• 5 töötuba rahvusvaheliste läbiviijatega

• Ümarlaud „COVID-19@ENG.EDU"

• Sotsiaalprogramm – kohvipausid

• Videotuurid Eestist ja Tallinnast

• Kõigi ettekannete järelvaatamise võimalus

https://www.dropbox.com/s/ezprnwcjh95ujrd/ICL%20Pikk%20Intro.mov?dl=0


Kasu korraldajatele

• Kulutõhusam:
• Puudusid kulud kutsutud esinejatele

• Kokkuhoid kohvipausidelt

• Kokkuhoid transpordilt

• Kokkuhoid ruumikuludelt

• Kogemused (kutse uue rahvusvahelise 
konverentsi korraldamiseks Hong Kongis)



Täname paralleelsessioonide 
juhatajaid tehnikaülikoolist!
• Sessioonide juhatajad tutvusid eelnevalt oma 

sessioonil esitlevate artiklitega

• Tegid konverentsi põnevaks ja „elusaks“

• Töötasid kohapeal

• Esitasid küsimusi

• Algatasid diskussioone

• Jälgisid ajakava

• Said väärt kogemusi



Osalejate tagasiside oli suurepärane



Suurimad tänud unistuste tiimile!

TalTech konverentsikeskusest Merili ja Meeli, kes tegid kogu 
korralduse.
Videal Productions OÜ-st Marko, Kevin, Joonas ja Joosep, kes tegid 
tehnilise teostuse.
Palju tänu!
Konverents toimus ilma igasuguste viperusteta – kõik sujus imeliselt!



tiia.ruutmann@taltech.ee

Tänan!
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