
 

EuroPsy 
TEGUTSE LOKAALSELT – MÕTLE GLOBAALSELT 

 

EuroPsy Eesti tunnistusekomitee (NAC) kuulutab taas välja EuroPsy taotlemise ning  kutsub 

eesti psühholooge üles dokumente esitama. Taotluste ja kaasnevate dokumentide esitamise 

tähtaeg on 15.09.2014.a. Esitada tuleb järgmised dokumendid:   

1. vormikohane taotlus (vt link: EuroPsy taotluse vorm_1); 

2. psühholoogidiplomite koopiad koos hinnetelehe/akadeemilise õiendi koopiatega; 

3. läbitud õpingute sisu EuroPsy nõuetele vastavuse analüüs: 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);  

4. kokkuvõtlik ülevaade juhendatud praktikast (2-3 lk), millele on lisatud juhendaja 

vormikohane hinnang (vt. EuroPsy praktika vorm); 

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

6. 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.  

 

Palun pane tähele, et kuni 08.03.2016 lubab EFPA anda lihtsustatud korras EuroPsy neile 

psühholoogidele, kellel juba on oma maa varasemate regulatsioonide kohane 

psühholoogikutse. Selleks tuleb EuroPsy komisjonile esitada:  

1. vormikohane taotlus (vt. EuroPsy taotluse vorm_2 (kel on kutse)); 

2. tõend psühholoogina töötamise kohta vähemalt 3 aasta täistöö mahus: väljavõte 

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

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

4. maksekorraldus või selle koopia EuroPsy menetlemise kulude tasumise kohta EPL 

arveldusarvele nr. 10220092553018 SEB pangas (150 eurot); 

 

Nõudeid taotlemisele ja taotlejale võib täiendavalt uurida EuroPsy juhendist (EFPA EuroPsy 

reeglid ja lisad)1. Kättesaadavad on kõik vajalikud dokumendivormid2 ning detailsemad 

selgitused nende täitmiseks (Abiks taotlejale)3. 

Digiallkirjastatud dokumendid palume saata elektroonselt NAC esimehe Merle Parmaku e-

posti aadressile merle.parmak@ttu.ee . Paberkandjal dokumentide saatmiseks palume 

kasutada postiaadressi: Tammepõllu tee 7-41, Tallinn 74001.  

                                                 
1 http://www.epl.org.ee/wb/media/files/europsy/EuroPsy_2012_EAC.pdf  
2 http://www.epl.org.ee/wb/pages/europsy/dokumendid-ja-vormid.php 
3 http://www.epl.org.ee/wb/media/files/europsy/Abiks%20EuroPsy%20taotlejale2013.pdf  

mailto:merle.parmak@ttu.ee
http://www.epl.org.ee/wb/media/files/europsy/EuroPsy_2012_EAC.pdf
http://www.epl.org.ee/wb/pages/europsy/dokumendid-ja-vormid.php
http://www.epl.org.ee/wb/media/files/europsy/Abiks%20EuroPsy%20taotlejale2013.pdf


Komisjon vaatab laekunud taotlused läbi ja annab taotlejale hiljemalt 15.10.14 teada, kas 

taotleja saab EuroPsy või on vaja esitada täiendavad dokumente/ tõendada kvalifikatsiooni 

kutseeksamil. Koos eksamiteatega saadetakse taotlejale eksami teemad, nõuded ja täpne 

toimunise aeg.   

Kutseeksamite komisjonid moodustatakse vastavalt vajadusele valdkonniti ning eksam 

toimub novembri teises pooles.  

 

Merle Parmak 

EuroPsy Eesti tunnistusekomitee esimees    

 

Lisainfo:  

Merle Parmak  merle.parmak@ttu.ee  

Peeter Pruul  peeter.pruul@keskhaigla.ee        

Tiina Kompus  tkompus@uninet.ee  

Triin Liin   triin.liin@ut.ee  

Eve Kikas   eve.kikas@tlu.ee  
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