
▪ SOPH.00.083 Kultuur ja areng (3 
EAP) 

▪ SOPH.00.111 Käitumise 
neurobioloogia (3 EAP)

▪ SOPH.00.270 Uurimus, andmed, 
interpretatsioon (6 EAP)

• SVPH.00.012 Individuaalse uurimise 
ja hindamise meetodid (3 EAP)

• SOPH.00.312 Eetika probleemid 
psühholoogias (3 EAP)

▪ SHPH.00.042 Grupitöö 
treening (3 EAP)

▪ SOPH.00.531 
Sissejuhatus kognitiiv-
käitumisteraapiasse (6 
EAP)

▪ SHPH.00.041 Grupitöö 
meetodid (3 EAP)

▪ SVPH.00.049 
Nõustamisoskuste 
treening (6EAP)

▪ SVPH.00.034 Inimese 
psühholoogilised 
ressursid ja nende 
arendamine (6EAP)

▪ SVPH.00.048 
Perekonna-
psühholoogia (3 EAP)

▪ SOPH.00.332 Lapse
sotsiaalne areng (3 EAP)

▪ SHPH.00.013 
Psühhotraumatoloogia
(3 EAP)

▪ SOPH.00.320 Kliinilise 
psühholoogia teooriad 
ja meetodid (3 EAP)

▪ SVPH.00.036 
Seaduslikud alused ja 
võrgustikutöö 
nõustamis-
psühholoogias (3 EAP)

▪ SOPH.00.318 Teadvuse 
kognitiivsed mehhanismid 
ja protsessid (3 EAP) 

▪ SOPH.00.313 Isiksuse- ja 
sotsiaalpsühholoogia 
eriseminar (6 EAP) 

▪ SVPH.00.031 
Tervisepsühholoogia (6 
EAP)
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▪ SHPH.00.037 Tunnete ja 
tunnetuse vastasmõjud (6 
EAP)

▪ SVPH.00.060 Juhtumi-
analüüsi alused spordi- ja 
soorituspsühholoogias         
(3 EAP) 

▪ SVPH.00.061 Sekkumis-
meetodid spordi- ja 
soorituspsühholoogias         
(3 EAP) 

▪ SHPH.00.004 
Kvantitatiivsed mudelid
käitumisteadustes (6 EAP)

▪ Magistritöö (24 EAP): 1.a kevad 4 EAP, 2. a sügis 6 EAP, 2. a kevad 14 EAP

▪ SVPH.00.062 Spordi- ja 
soorituspsühholoogia 
praktika (6 EAP) 

▪ SVPH.00.076
Tippsoorituse 
psühholoogilised 
alused (3EAP; kuni 
2022 KKSP.03.001 
Spordipsühholoogia)
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▪ SVPH.00.074 Oskuste treening 
soorituspsühholoogias (3 EAP; kuni 2022 
KKSP.03.053 Psühholoogiliste oskuste 
treening spordis)

▪ SVPH.00.073 Spordi- ja 
soorituspsühhholoogia (6EAP; kuni 2022 
KKSP.03.047 Sissejuhatus spordi- ja 
liikumispsühholoogiasse)

▪ KKSB.01.035 Sportlase pikaajaline areng (3 EAP)
▪ KKSP.03.025 Liigutusõpetus (3 EAP)
▪ KKSP.02.021 Spordipedagoogika (3 EAP)
▪ KKSP.04.013 Treeninguõpetuse alused (3 EAP)
▪ KKSB.01.004 Kehaliste harjutuste bioloogia (3 EAP)

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe

Spordi- ja liikumisteaduste ained lisaks spordipsühholoogia ainetele

Spordipsühholoogia suuna ained Magistri üldõppe kohustuslikud ained

Soovitatavad ained

Spordipsühholoogi erialapraktika eelduse täitmise teekaart alates 2022
Teekaart kirjeldab bakalaureuse- ja magistriõppe ainete läbimise soovituslikku teekonda. Teekaardil on toodud 
kõik kohustuslikud ained ja lisaks valik magistriõppe soovituslikke aineid, mis aitavad täita spordipsühholoog, 
tase 7 taotlemise eeltingimusi. Magistriõppe tsükkel algab paaritu aasta sügisel. 

▪ SVPH.00.063 Uurimise ja 
hindamise meetodid 
spordi- ja sooritus-
psühholoogias (3 EAP) 


