
 

 

Visuaalkunstiteraapia: Tasandusainete sooritamata eeldusainete maht ei tohi ületada 16 EAP

01.09.2021 

(sooritamata ainete hulka kuuluvad ka magistriõppe I kursusel sooritatavad kursused Kujundilugu I ja II).  

 

Tantsu- ja liikumisteraapia: Tasandusainete sooritamata eeldusainete maht ei tohi ületada 16 EAP.  
 

(Selgitus: kui eelduspädevuste maht kokku on 49EAP, peab olema neist sooritatud vähemalt 33 EAP ). Ühe aine 

minimaalne arvestatav maht VÕTA(varasemate õpingute) korral on 3 EAP. 
 

Eelduspädevus Maht 

EAP 

Võimalus sooritada Tallinna Ülikoolis 
S-sügissemester, K-kevadsemester) 

*tasemeõppeaine *tasemeõppeaine Erialane eelduspädevus   

Visuaalkunstiteraapia alused 

(Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad; 

Visuaalkunstiteraapia meetodid, tehnikad ja 

sihtrühmad;  Omakogemuse rühm) 

või Tantsu- ja liikumisteraapia alused (Tantsu- 

ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad; Tantsu- ja 

liikumisteraapia meetodid ja tehnikad, 

sihtrühmad; Omakogemuse rühm) 

14 
või 

16 

**LTC0216 Visuaalkunstiteraapia alused (S;K) 

või 

**LTC0215 Tantsu- ja liikumisteraapia alused 
(S) 

Tervise ja heaolu eelduspädevused/-ained   

Ülevaade  inimese  anatoomiast  ja  füsioloogiast 
(soovitav ainemaht vähemalt a’2 EAP) 

3 *TST6046.LT Inimese anatoomia ja 

füsioloogia lühikursus 3EAP (S) 

või 
*TST6024 Inimese anatoomia 4EAP (S;K) ja 

*TST6025 Inimese füsioloogia 4EAP 

(S;K)(eeldusaine on TST6024) või 

**LTC0240 Ülevaade inimese anatoomiast ja 

füsioloogiast 2EAP (K) 

Psühhopatoloogia alused 4 **KUC0026 Psühhopatoloogia alused (K) 

Psühholoogia eelduspädevused/-ained   

Üld- ja sotsiaalpsühholoogia 6 *PSP6066.LT Üld- ja sotsiaalpsühholoogia 
(S;K) 

Arengupsühholoogia või -teooriad 5 *PSP6010.LT Arengupsühholoogia (K) 

Isiksusepsühholoogia või -teooriad 5 *PSP6011.LT Isiksusepsühholoogia (K) 

Psühhoteraapia pädevused/eeldusained   

Ülevaade psühhoteraapiatest (eeskätt 

psühhoanalüütiline psühhoteraapia kui 

traditsiooniline lähenemine kunstide 

psühhoteraapis ning kognitiiv-käitumuslik 

teraapia kui Eestis kõige enam rakendatav 

psühhoteraapia) 

4 **LTC0124 Ülevaade psühhoteraapiatest (K) 

Kunsti pädevuse eeldusained (ainult 

visuaalkunstiteraapia suunal) 

 ** NB! täienduskoolituskursus avatakse  ainult 

magistriõppesse vastuvõetutele 

Kujundilugu I 4 **KUC0041 Kujundilugu I (S) 

Kujundilugu II 4 **KUC0018 Kujundilugu II (K) 

Tasandusaineid kokku 49  

*tasemeõppeaine. Registreerimine Avatud Akadeemia kaudu https://www.tlu.ee/avatudope 

Sügissemester: 16.08-30.08.2021 täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks 
Kevadsemester: 17.01.2022 - 07.02.2022 täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks; 

 
Vaata ka õppeainete kataloogist aine sisu ja õpetamise semestrit: https://ois2.tlu.ee  (aine otsimiseks kasuta 

päises olevat otsinguluupi) 

ASIO tunniplaan (https://bit.ly/2ZuKVfr ) 
Lisainfo: karin.esop@tlu.ee t. 6391750 

 
**täienduskoolitus, info leiab https://www.tlu.ee/treener või küsi t. 6391752, kadri.herde@tlu.ee 
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