SPORDIPSÜHHOLOOGI KUTSE ANDMINE 2021
Eesti Psühholoogide Liit kui psühholoogia kutseala kutsete andja kuulutab 15. juulil 2021 välja spordipsühholoogi, tase 7
kutse andmise.
Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid palume saata EPL spordipsühholoogi kutsekomisjonile elektroonselt 15.
oktoobriks 2021 e-posti aadressile spordipsuhholoog@gmail.com.
Taotleja esitab kutsekomisjonile järgmised dokumendid:
1. Spordipsühholoogi kutse taotlemise avaldus
2. Spordipsühholoogi kutse taotleja erialane CV
3. Spordipsühholoogi kutse taotleja hariduse analüüs
4. Koopiad haridust tõendavatest dokumentidest
5. Professionaalse filosoofia kirjeldus
6. Spordipsühholoogi kutse taotleja juhendatud erialapraktika kokkuvõte
7. Spordipsühholoogi kutse taotleja erialapraktika juhendaja hinnang
8. Spordipsühholoogi kutse taotleja eetikavanne
9. Valitava kompetentsi taotlemisel koolitaja portfoolio
10. Maksekorralduse koopia või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise koha EPL arveldusarvele
EE241010220092553018 SEB pangas
Esitatavate dokumentide nõuded on kirjeldatud "Spordipsühholoogi kutse andmise korras", mis on koos
dokumendivormidega kättesaadav EPL veebilehel http://www.epl.org.ee/wb/pages/kutsete-andmine/spordipsuehholoogikutse.php
Kutse andmisega seotud kulu on 190 eurot.
Spordipsühholoogi kutsekomisjoni viib hindamise läbi kahes etapis. Esimeses etapis hinnatakse kutsenõuetele vastavust
taotlusdokumentide alusel. Dokumendid korrektselt esitanud ja nende põhjal kutsenõuetele vastavad isikud lubatakse
hindamise teise etappi. Kutsekomisjon teavitab taotlejaid hindamise teise etappi lubamise otsusest kirjalikult 15.
novembrik5 2021.
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÖTA) soovi korral esitab taotleja VÖTA taotluse 1. oktoobriks 2021
e-posti aadressile spordipsuhholoog@gmail.com. VÖTA rakendamise põhimõtted spordipsühholoogi kutse taotlemisel
ja taotlusdokumendid on kättesaadavad ülaltoodud EPL veebilehel.
Hindamise teises etapis demonstreerib taotleja hindamiskomisjonile spordipsühholoog, tase 7 kompetentside olemasolu.
Hindamise teine etapp toimub 15. detsembril 2021 Tartus, täpne asukoht teatatakse kandidaatidele 15. novembriks 2021.
Teine etapp koosneb kolmest ülesandest: (1) kirjalik test, (2) juhtumianalüüsi koostamine ja kaitsmine ning (3) intervjuu
ettevalmistatud teemadel. Hindamisprotseduuri ja hindamiskriteeriumeid on kirjeldatud "Spordipsühholoogi kutse
taotleja hindamisstandardis", mis on kattesaadav ülaltoodud EPL veebilehel.
Teavet Kutseseaduse ning kutsesüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljel www.kutsekoda ee.
Kutsekomisjoni liikmed:
Aave Hannus, Tartu Ülikool, e-post aave.hannus@ut.ee
Jorgen Matsi , Eesti Psühholoogide Liit, e-post jorgen.matsi@gmail.com
Käthlin Mikiver, Sotsiaalministeerium, e-post kathlin.mikiver@sm.ee
Paavo Pauklin, SA Noored Olumpiale, e-post paavo@nooredolumpiale.ee
Snežana Stoljarova, Tallinna Ülikool, e-post snezana.stoljarova@gmail.com
Margit Tamm, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus, e-post margit@sensus.ee

