
EuroPsy taotlemine on välja kuulutatud! 
 

EFPA EuroPsy komitee EAC andis 8.03.2013.a. Eesti kohalikule tunnistusekomiteele (NAC) 

õiguse välja anda EuroPsy tunnistusi. EuroPsy Eesti tunnistusekomitee kutsub kõiki eesti 

psühholooge, kellel on vähemalt 5-aastane ülikooliharidus psühholoogias ja üks aasta 

juhendatud erialapraktikat, taotlema EuroPsy-d. Täpsed nõuded on juhendis EFPA EuroPsy 

reeglid ja lisad (http://www.epl.org.ee/wb/media/files/europsy/EuroPsy_2012_EAC.pdf). 

Dokumendivormid on http://www.epl.org.ee/wb/pages/europsy/dokumendid-ja-vormid.php)  

Panime kokku ka juhendi Abiks taotlejale http://www.epl.org.ee/wb/pages/europsy.php 

 

Taotluste ja kaasnevate dokumentide esitamise tähtaeg on 17.04.2013.a.  

Dokumendid palume tuua või saata posti teel (paberkandjal) NAC esimehe Maie Kreegipuu 

nimele EPL-i postiaadressil: Eesti Psühholoogide Liit, Tiigi 78-333, Tartu, 50410.  

Taotleja esitab EuroPsy komisjonile järgmised dokumendid: 

a) vormikohane taotlus (vt. EuroPsy taotluse vorm 1); 

b) psühholoogidiplomi(te) koopia(d) koos hinnetelehe/akadeemilise õiendi koopia(te)ga; 

c) läbitud õpingute sisu EuroPsy nõuetele vastavuse analüüs(id): bakalaureuseõpingute 

kursused kanda tabelisse 1 (vt. EuroPsy reeglid ja lisad, lk.19-20) ja magistriõpingud 

tabelisse 2 (vt. EuroPsy reeglid ja lisad, lk.21-22);  

d) kokkuvõtlik ülevaade juhendatud praktikast, millele on lisatud juhendaja vormikohane 

hinnang (vt. EuroPsy praktika vorm); 

e) eetikakoodeksi järgimise vanne (vt. EuroPsy eetika vanne); 

f) maksekorraldus või selle koopia EuroPsy dokumentide menetlemise kulude tasumise 

kohta EPL arveldusarvele nr. 10220092553018 SEB pangas: 150 eurot. Kui komisjon 

suunab taotleja edasi kutseeksamile, lisandub 143 eurot eksamitasu.  

EFPA lubab anda EuroPsy lihtsustatud korras neile psühholoogidele, kellel juba on oma maa 

varasemate regulatsioonide kohane psühholoogikutse (st Eestis kooli- või kliinilise psühholoogi 

kutsetunnistus). See lihtsustatud kord kehtib vaid üleminekuperioodil, kuni 08.03.2015.  

Lihtsustatud korras EuroPsy taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: 

a) vormikohane taotlus (vt. EuroPsy taotluse vorm 2 (kel on kutse)); 

b) tõend(id) psühholoogina töötamise kohta vähemalt 3 aasta täistöö mahus: väljavõte 

tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta, töölepingu koopia vms.; 

c) eetikakoodeksi järgimise vanne (vt. EuroPsy eetika vanne); 

d) maksekorraldus või selle koopia EuroPsy menetlemise kulude tasumise kohta EPL 

arveldusarvele nr. 10220092553018 SEB pangas (150 eurot). Erandina erandkorras: kui taotleja 

on viimase 12 kuu sees juba läbinud kooli- või kliinilise psühholoogi kutse taotlemise, mille 

käigus tema töökogemus ja täiendkoolitus on värskelt ära hinnatud, tuleb esitada vaid taotlus ja 

eetika vanne ning tasuda vaid EuroPsy tunnistuse eest: 25 eurot. 

Komisjon vaatab laekunud taotlused läbi ja annab taotlejale hiljemalt 31.05. teada, kas taotleja 

saab EuroPsy või on vaja esitada täiendavad dokumente või tõendada oma kvalifikatsiooni 

kutseeksamil. Koos eksamiteatega saadetakse taotlejale ka eksami teemad ja nõuded.   

Kutseeksamite komisjonid moodustatakse vastavalt vajadusele valdkonniti ning eksamid 

toimuvad ajavahemikus 1. oktoober – 1. detsember 2013.   

 

Maie Kreegipuu 

EuroPsy Eesti tunnistusekomitee esimees    

 

Info: Maie Kreegipuumaie.kreegipuu@ut.ee, Peeter Pruul peeter.pruul@keskhaigla.ee,       

Tiina Kompus tkompus@uninet.ee, Triin Hannust triin.hannust@ut.ee,  

Eve Kikas eve.kikas@tlu.ee, Merle Parmak merle.parmak@mil.ee 
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