
KLIINILISE PSÜHHOLOOGI KUTSEKS VALMISTUMISE SAMMUD TARTU ÜLIKOOLIS 
 
Kõigile kohustuslikud ained (loetakse igal aastal, kui ei ole märgitud teisisti) 
 
2021 sügis: 

 
SOPH.00.083 Kultuur ja areng (3 EAP)  
SOPH.00.111 Käitumise neurobioloogia 3 EAP  
SVPH.00.012 Individuaalse uurimise ja hindamise meetodid 3 EAP  
SOPH.00.312 Eetika probleemid psühholoogias 3 EAP  
SOPH.00.270 Uurimus, andmed, interpretatsioon 6 EAP  
 

*Kliinilise psühholoogia kutsestandardis nõutavad kohustuslikud psühholoogia ained, mis on tõstetud  
bakalaureuseõppe programmi - SOPH.00.276 Vaimsed võimed 3 EAP 
                                                   SOPH 00.316 Psühholoogia ajalugu 3 EAP 
 
2022 kevad: 

SOPH.00.313 Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia eriseminar 6 EAP 
SOPH.00.318 Teadvuse kognitiivsed mehhanismid ja protsessid 3 EAP 

      SVPH.00.031 Tervisepsühholoogia 6 EAP 
 
2022 sügis   SHPH 00.037 Tunnete ja tunnetuse vastasmõjud 6 EAP 
2023 kevad SHPH.00.004 Kvantitatiivsed mudelid käitumisteadustes 6 EAP 
 
Kliinilise psühholoogia tsükkel algab paaritu aasta sügisel, esimesel aastal loetakse eeldusained, teise 
aasta sügisel eeldusi nõudvad ained ja viimasel semestril keskendutakse magistritööle. Ka on viimasel 
aastal võimalik võtta rangelt soovitavaid aineid nagu Kliiniline neuropsühholoogia ja Bioloogiline 
psühhiaatria. Programmis on ka soovitatavaid valikaineid, mida loetakse tsükli jooksul 1 kord või 
veelgi harvem, vastavalt instituudi majanduslikele võimalustele ja õppejõudude kättesaadavusele. Ka 
sobivad valikaineteks hästi teadusmooduli ja nõustamispsühholoogia mooduli ained (tulevad sügisel 
2022) ning kohtu/korrektsioonipsühholoogi ja neuropsühholoogi lisakvalifikatsioonide ained.   
 
Magistriõppe KLIINILISE MOODULI aineloend  
(NB! Loetakse üle aasta, tsükkel alagab paaritu aasta sügisel) 
 
2021 sügis: 
SOPH.00.320 Kliinilise psühholoogia teooriad ja meetodid  
 
2022 kevad:   
SOPH.00.319 Kliinilise psühholoogia eriseminar (eeldus: SOPH.00.320) 
SHPH.00.018 Individuaalse uurimise ja hindamise meetodid kliinilises psühholoogias  
                       (eeldus: SVPH.00.012; SOPH.00.276) 
 
2022 sügis:  
SHPH.00.032 Arenguline psühhopatoloogia 
SOPH.00.531 Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse (eeldus: SOPH.00.319; SOPH.00.320)  
SOPH.00.133 Juhtumianalüüsi alused (eeldus: SOPH.00.319; SOPH.00.320; SOPH.00.312; SVPH.00.012 
                         SHPH.00.018) 
SOPH.00.408 Menetluspraktika kliinilises psühholoogias (eeldus: SOPH.00.133; SOPH.00.531;  

            SOPH.00.319; SOPH.00.320; SVPH.00.012; SHPH.00.018; SHPH.00.032; SOPH.00.312) 
 
 
2023 kevad:   
SOPH.00.263 Kliiniline neuropsühholoogia  
SOPH 00.035 Bioloogiline psühhiaatria 
SOPH.00.522 Magistritöö 



 
 
KLIINILISE PSÜHHOLOOGI püramiid. 
 
Püramiidis on ära toodud kõik kliinilise psühholoogi kutseks valmistumise kohustuslikud ained, st. 
kohustuslik teoreetiline ja metodoloogiline baas. Lisaks tuleks võtta valikainetena nii kliinilise 
psühholoogia aineid kui teoreetilisi ja metodoloogia aineid, arvestusega, et Kutsetandardis nõutavad 
mahud kokku saada. Tsükkel algab paaritu aasta sügisel. 
     

        NB! Ruuge varjundiga on kursused, mida loetakse üle aasta, st olge valvsad!  
    *Võib juhtuda, et seoses õppejõu vaba semestriga, on mõni aine lugemisel tavapärasest erineval ajal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SOPH.00.111  Käitumise neurobioloogia 

  SOPH.00.083  Kultuur ja areng 
 
SOPH.00.270  Uurimus, andmed, interpretatsioon             

 

SOPH.00.320 Kliinilise psühholoogia teooriad ja 
meetodid 

SHPH.00.032  
Arenguline 

psühhopatoloogia 

sügis 
1. õ-a 

 

SOPH.00.313  Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia 

SOPH.00.318  Teadvuse kognitiivsed   
mehhanismid ja protsessid 

*SHPH.00.004  Kvantitatiivsed mudelid 
käitumisteadustes 

SVPH.00.131  Tervisepsühholoogia 
*SHPH 00.037 Tunnete ja tunnetuse vastasmõjud 

SOPH.00.319 Kliinilise psühholoogia eriseminar  SHPH.00.018 Individuaalse 
uurimise ja hindamise meetodid 

kliinilises psühholoogias 

 SOPH.00.531  
Sissejuhatus kognitiiv-

käitumisteraapiasse 

SOPH.00.408 
Menetluspraktika 

kliinilises psühholoogias 

SOPH.00.133 
Juhtumianalüüsi alused 

SOPH.00.263 Kliiniline neuropsühholoogia 

SOPH.00.035 Bioloogiline psühhiaatria 

SOPH.00.522 Magistritöö 

SVPH.00.012 
Individuaalse uurimise ja 

hindamise meetodid  

SOPH.00.312  Eetika probleemid 
psühholoogias 

kevad 
1. õ-a 

 

sügis 
2. õ-a 

 

kevad 
2. õ-a 

 



 
 

 
II. Kl.ps “rangelt soovitatavad” (Kliinilise psühholoogi kutsestandardis nõutavad kliinilise 
psühholoogia ained 36 EAP) 

 
SOPH.00.320 Kliinilise psühholoogia teooriad ja meetodid 3 
SHPH.00.032 Arenguline psühhopatoloogia 3 
SOPH.00.319 Kliinilise psühholoogia eriseminar 3 
SHPH.00.018 Individuaalse uurimise ja hindamise meetodid kliinilises psühholoogias 6 
SOPH.00.263 Kliiniline neuropsühholoogia 3 
SOPH.00.531 Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse 6 
SOPH.00.133 Juhtumianalüüsi alused 3 
SOPH.00.529 Menetluspraktika kliinilises psühholoogias 6 
SOPH.00.335 Bioloogiline psühhiaatria 3 

 
III. Kl.ps “soovitatavad” (selleks, et kutsestandardis nõutavat spetsialiseerumise ainete mahtu täita 
tuleb valida veel vähemalt 6 EAP mahus teoreetilisi aluseid ja 6 EAP mahus praktilisi kursusi teistest 
valikmoodulitest) 
 

Teoreetiliste aluste kursusteks sobivad: 
SOPH.00.112 Psühhofarmakoloogia 3 
SHPH.00.016 Sissejuhatus taastavassse neuropsühholoogiasse 3 
SHPH.00.063 Kliinilise psühholoogia teadusseminar 3  
SHPH.00.013 Psühhotraumatoloogia 3 
 
Praktiliste oskuste kursusteks sobivad: 
SHPH.00.041 Grupitöö meetodid 3 
SHPH.00.042 Grupitöö treening 3 
SOPH.00.172 Töö erivajadustega lastega 3 
SOPH.00.178 Kohtupsühholoogia 3 
SOPH.00.260 Vägivalla juhtumi psühholoogiline käsitlus 3 

 
Lisaks tuleb valida veel vähemalt 12 EAP kliinilisi aineid oma äranägemisel (sinna hulka loetakse ka 
bakalaureuseõppe valikaineid nt Sissejuhatus psühhoteraapiatesse ja eelnevalt toodud soovitatavad 
ained või ebaregulaarselt loetavaid külalisõppejõudude aineid), et saada kokku kutsestandardis vajalik 
maht (60 EAP). Kliinilise suuna aineid saab 18 EAP mahus omandada lisaks ka kliinilise psühholoogia 
kutseaastal.  


