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22. märtsil 2009 tähistas oma juubelisünnipäeva Tartu Ülikooli
arvutiteaduse instituudi dotsent Rein Prank. Ta lõpetas 1967.
aastal Nõo keskkooli füüsika-matemaatika eriklassi ja asus õppi-
ma Tartu Ülikoolis matemaatikat. 1971. aastal suunati Rein kui
edukas üliõpilane õpinguid jätkama Moskva Riiklikku Ülikooli, kus
ta lõpetas 1973. aastal matemaatika-mehaanikateaduskonna. Samas
läbis ta ka aspirantuuri ja kaitses füüsika-matemaatikakandidaadi
kraadi 1982. aastal.

1973. aastast töötab Rein Tartu Ülikoolis (välja arvatud as-
pirantuuriaeg Moskvas 1976–1979), algul vanemõpetajana, alates
1985. aastast dotsendina. Reinu teaduslik uurimistöö on olnud seo-
tud matemaatilise loogikaga, hiljem ka intelligentse õpitarkvara loo-
mise ja arvutitestide kasutamisega matemaatika õppimisel ja
teadmiste kontrollil. Tema algatusel on loodud virtuaalne õpikesk-
kond T-algebra, mis toetab algebraülesannete lahendamist koolis
ja annab õpilasele sisukat tagasisidet vigade kohta. Tema juhen-
damisel on kaitstud üks doktoritöö (Marina Lepp 2007. a) ja mit-
meid teadusmagistritöid. Kaitsmistele on lähemal ajal oodata lisa.

Rein on üliõpilaste hulgas hinnatud lektor, kes on tuntud oma
loengute matemaatilise ranguse ja korrektsuse poolest. Ta on kordu-
valt lugenud suure kuulajaskonnaga kursusi: matemaatiline loogi-
ka, algoritmiteooria, programmeerimine, arvutite kasutamine mate-

228

Eesti Matemaatika Selts Aastaraamat 2009 Autoriõigus EMS, 2010
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maatika õpetamisel, juhendanud seminare. Rein juhtis Tartu Üli-
koolis informaatika õpetajakoolituse 3+2 õppekava väljatöötamist
ja oli informaatika eriala esindaja üleülikoolilises õpetajakoolituse
3+2 õppekavade komisjonis. Ta on Tiigrihüppe ekspertkomisjoni
liige. Samuti on ta korduvalt kuulunud õpilaste täppisteaduste vaba-
riikliku olümpiaadi žüriisse.

Rein on alati põhimõttekindel, nõudlik nii enda kui ka teiste
suhtes, aga samas abivalmis kolleeg. Ta kuulub nii arvutiteaduse
instituudi kui ka matemaatika-informaatikateadukonna nõukogusse,
kus tema sõnal on ikka kaalu. Reinu lapsed sammuvad isa jälgedes,
kuigi teistel erialadel: tütar Marje on Helsingis keskkonnafüüsika
doktorant ning poeg Erik Tartus geenitehnoloogia magistrant.
Spordiarmastus on kogu perel ühine. Talvel ei jäta Rein kasuta-
mata juhust, et suusad alla panna, muul ajal aga võib teda sageli
näha orienteerumas.

Jõudu ja edu soovivad kolleegid!
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