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Kutsesobivuseksami esimene päev 6. juuli  

 

Kutsesobivuse eksamile võtta kaasa:  

 Isikut tõendav dokument;  

 Soovitavalt paberkandjal SAIS-is esitatud magistritöö kavand (maksimaalselt 5 lk, 

reavahe 1,5). Magistritöö kavand ehitada üles järgmiselt:  

o Autori ees- ja perekonnanimi  

o Magistritöö teema  

o Teema aktuaalsus ja uurimisprobleem (milleks seda teemat on vaja uurida, kellele 

see uurimus pakub huvi?)  

o Magistritöö teoreetiline taust (lühidalt teema käsitlemisest erialakirjanduses)  

o Uurimuse eesmärk  

o Uurimisküsimused  

o Uuritav sihtgrupp  

o Sobivad uurimismeetodid  

o Uurimuse eetiline külg  

o Oodatavad tulemused  

o Magistritöö kavandi tugevused ja limiidid (mis soodustab uurimuse teostamist ja 

milliste raskuste ja takistustega on vaja uurimuse käigus toime tulla?)  

 Varasem uurimistöö, näiteks bakalaureusetöö.  

 

Kl 10-11 Sissejuhatus, instrueerimine, rühmakatse nimekirja ja rühmade ajakava koostamine  

 

Kl 11-18 Rühmakatse ja individuaalne intervjuu  

 

 

Rühmatöö kirjeldus  

Rühmatööle tullakse vastavalt ajakavale. Rühmatöö sisuks on loominguline improvisatsioon.  

 

 Rühm jaguneb kaheks loominguliseks tiimiks.  

 Kumbki tiim valib teema, mille ettevalmistamiseks on aega 20 minutit. Tulemuseks on 

5-minutiline etteaste, kus integreeritakse tiimi loominguline potentsiaal. Esinejatel on 

võimalus näidata oma isiklikku loomingut ja loomingulise koostöö oskusi. 

 Tiimi etteaste kestab 5 minutit, sellele järgnevalt avaldavad etteastet vaadanud tiimi 

liikmed oma mõtteid, tundeid, küsimusi, mida etteaste esile kutsus. Järgneb lühike 

kommentaar igalt esinejalt (mida tegi ja tundis, mida see tema jaoks tähendas). Kokku 

ühe tiimi etteaste ja vestluse kestus 20-25 minutit. 



Ruumis on CD mängija, mõned muusikainstrumendid, kunstivahendid, tantsu- ja 

spordivahendid jms, mida saab etteastetes kasutada. Esinetakse teisele tiimile. Etteasteid 

komisjoni poolt ei kommenteerita. Ettekande puhul hinnatakse loomingulisust, eneseesitlust ja 

-väljendust, koostööd, kontakti.  

Rühmatööle järgnevad individuaalsed vestlused vastuvõtukomisjoni liikmetega. 

Individuaalsel vestlusel esitleb üliõpilaskandidaat oma erialavaliku motiive ja varem SAIS-is 

esitatud magistritöö kavandit. Vestluseks kulub umbes 20 minutit. Magistritöö kavandi puhul 

hinnatakse valitud teema tundmist, teadusliku uurimistöö põhimõtete järgimist ja 

orienteerumist uurimismeetodites.  

 

Kokku arvestada rühmatööks ja individuaalseks vestluseks 2,5 tundi.  

 

 

Kutsesobivuseksami teine päev 7. juuli  

 

Kl 10-18 Individuaalne loominguline katse ja peale katset puuduvate eeldusainete osas 

tasandusainete sooritamise lepingu vormistamine.  

 

Kutsesobivuse eksamile võtta kaasa:  

 Isikut tõendav dokument;  

 Loomingulise tegevuse portfoolio: eneseesitluseks valitud mõned näited 

omaloomingust ja/või mõned olulised fotod, kirjutised, tunnistused, aukirjad jm 

loomingulist tegevust kajastav materjal. Muusikateraapia suunal võib võtta oma 

muusikainstrumendi.  

 

Kunstikatses (visuaalkunstiteraapia spetsialiseerumissuund) teeb üliõpilaskandidaat 

loomingulise töö etteantud teemal, kasutades ruumis olemasolevat piiratud hulka 

kunstivahendeid ja -materjale. Hinnatakse loomingulist ideed ja teostust.  

 

Muusikakatses (muusikateraapia spetsialiseerumissuund) osaleb üliõpilaskandidaat 

muusikuna grupi muusikaimprovisatsioonis, kasutades ruumis olemasolevaid või kaasavõetud 

pilli ja/või häälepilli ning lisaks esitab soolo etteastena rühmale oma ettevalmistatud 

muusikapala instrumendil või laulab ettevalmistatud laulu. Hinnatakse nii mitteverbaalset kui 

verbaalset loomingulist eneseväljendusoskust, koostööd ja loovust.  

 

 

Loomingulisele tööle järgneb vestlus.  

 

 

Peale loomingulist katset sõlmitakse leping kunstiteraapiate magistriõppesse 

immatrikuleerimisel puuduvate eeldusainete (maksimaalselt 16 EAP) sooritamiseks 

magistriõppe ajal Avatud Akadeemia kaudu 


