
Spordipsühholoogi kutsenõuete läbimise tingimused

Spordipsühholoog, tase 7 taotlemise eeltingimuseks on:

1. Magistrikraad psühholoogias, mis on saadud pärast 5-aastast (300 EAP) psühholoogiaõpet1.

2. Läbitud õppekava peab katma kõiki õppekava komponente, sealhulgas2: 

• 30 EAP ulatuses psühholoogia metodoloogia aineid,

• 6 EAP ulatuses eetika aineid, 

• 15 EAP ulatuses teadustöö aluste aineid, 

• 24 EAP ulatuses teadustöö põhipädevuste arendamist ehk magistritööd, 

• 15 EAP ulatuses spordi- ja liikumisteaduste aineid lisaks spetsiifilistele spordipsühholoogia 

ainetele, 

• 12 EAP ulatuses psühholoogiaväliste valdkondade ja siduserialade aineid (v.a. spordi- ja 

liikumisteadused, nt matemaatika, loogika, etoloogia, filosoofia jne),

• 6 EAP ulatuses spordipsühholoogia praktikat (varasemates dokumentides menetluspraktika),

• 186 EAP ulatuses psühholoogia orientatsiooni ja teooriate aineid. 

3. Spordipsühholoogi kutse taotlemiseks peab psühholoogia ainete seas bakalaureuse- ja 

magistritasemel kokku olema läbitud vähemalt 21 EAP spordipsühholoogia suuna aineid 

(SVPH.00.062 „Spordi- ja soorituspsühholoogia praktika“ sellesse arvestusse ei kuulu), 15 EAP 

spordi- ja liikumisteaduste aineid ning 18 EAP kliinilise psühholoogia, tervisepsühholoogia ja 

nõustamispsühholoogia aineid3.

4. Spordipsühholoogi poolt juhendatud erialapraktika läbimine spordipsühholoogia valdkonnas. 

Praktika kestus on 12 kuud (1170 töötundi) või sellele vastav hulk ainepunkte (45 EAP) 1. 

Erialapraktika alustamise tingimuseks on ülalkirjeldatud õppekava läbimine.  

5. Nõusolek oma tööalases tegevuses juhinduda kutse-eetika nõuetest1.  

6. Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside 

hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid 1.  

Eeltingimused on võimalik täita TÜ psühholoogia bakalaureuse- ja magistriõppe õppekava raames, 

sh:

1) bakalaureuseõppe ajal läbida 24 EAP ulatuses sporditeaduste aineid, mis võimaldabki läbida 

15 EAP ulatuses spordi- ja liikumisteaduste aineid lisaks spetsiifilistele spordipsühholoogia 

ainetele ja 9 EAP ulatuses spordipsühholoogia suuna aineid,

2) magistriõppe ajal läbida 12 EAP ulatuses spordipsühholoogia suuna aineid ja lisaks 6 EAP 

ulatuses spordipsühholoogia praktika. 

Soovituslikud ained

Spordipsühholoogi kutse taotlemiseks valmistumisel on kliinilise -, tervise- ja nõustamispsühholoogia 

ainete valikul soovitav valida aineid järgnevate seast: 
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• SOPH.00.320 Kliinilise psühholoogia teooriad 

ja meetodid

• SOPH.00.531 Sissejuhatus kognitiiv-

käitumisteraapiasse

• SVPH.00.036 Seaduslikud alused ja 

võrgustikutöö nõustamispsühholoogias

• SOPH.00.332 Lapse sotsiaalne areng

• SVPH.00.048 Perekonnapsühholoogia

• SHPH.00.013 Psühhotraumatoloogia

• SVPH.00.049 Nõustamisoskuste treening

• SVPH.00.034 Inimese psühholoogilised 

ressursid ja nende arendamine

• SHPH.00.041 Grupitöö meetodid

• SHPH.00.042 Grupitöö treening 


