MUUSIKATERAAPIA PÕHIKURSUS 2015-2017
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskus
Kursuse eesmärk:
Pakkuda muusikateraapia alal baashariduse omandanutele kaasaegsetele teaduslikele alustele
põhinevat muusikateraapia täiendkoolitust, mis annab süvendatud teadmised ning loob eeldused
professionaalseks tegevuseks muusikateraapia alal erinevates eluvaldkondades ja annab vajalikud
põhipädevused muusikaterapeudi kutse taotlemiseks.

Õppe alustamise tingimused:








Läbitud Muusikateraapia algkursus EMTA täienduskoolituskeskuses, lisaeriala või kõrvalaine
TLÜ-s või muu vastav muusikateraapia koolitus vähemalt 15 EAP mahus
Läbitud muusikateraapia omakogemus vähemalt 5 muusikateraapia seansi ulatuses
tunnustatud muusikaterapeudi juures (Alice Pehk, PhD, Eve Lukk, PhD, Malle Luik, PhD;
teiste terapeutide valikul tuleb see eelnevalt kooskõlastada programmijuhi Alice Pehkiga
alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee)
Vähemalt ühe muusikainstrumendi valdamine heal tasemel
Kutsesobivuse vestlus ja sisseastumiseksam erialas
Vajalik inglise keele oskus kesktasemel (erialase kirjanduse lugemine, välisõppejõudude
koolitused)
Soovitav töötamine muusikateraapia alal või muusikateraapia töövõtete igapäevane
rakendamine muus tegevuses

Koolituse maht: 30 EAP
Õppekorralduse lühikirjeldus:
Lähiõpe: 260 kontakttundi, 13 sessiooni (reedest pühapäevani, ca 1x kuus), 39 koolituspäeva
Iseseisva töö vorm: töö kirjandusega, protsessipäevik, praktikapäevik, superviseeritud muusikateraapia
praktika, lõputöö
Tulemuste kontrolli viis: rühmatööd, seminarid, teoreetiliste teadmiste arvestused ja eksamid, lõputöö
kaitsmine
Nõuded koolituse lõpetamiseks: Õppekava täitmine täies mahus 30 EAP, sh lõputöö ja lõpueksami
sooritamine 3 EAP
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: EMTA täienduskoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend

Õppeprogramm
A ERIALASED ÕPINGUD 14 EAP
Kaasaegse muusikateraapia suunad 2 EAP
Analüüsi- ja hindamismeetodid muusikateraapias 2 EAP
Erialaoskused 5 EAP
Psühhopatoloogia 1 EAP
Erivajadused 1 EAP
Psühhoteraapia teooriad ja meetodid 3 EAP
B ERIALAGA SEOTUD PRAKTILISED ÕPINGUD 13 EAP
Muusikateraapia praktika 4 EAP
Muusikateraapia praktika supervisioon 4 EAP
Eriseminar 3 EAP
Interteraapia 2 EAP
C LÕPUEKSAM, LÕPUTÖÖ 3 EAP

Programmis osalevad ka välisõppejõud.

Õpiväljundid:
Õppekava täies mahus läbinud õppija:
1. omab süsteemseid ja laiapõhjalisi muusikaterapeudi tööks vajalikke teadmisi ja oskusi ning
suudab neid rakendada tervisedenduslikel ja teraapilistel eesmärkidel töös erinevate
sihtgruppidega;
2. omab teadmisi kaasaegse muusikateraapia arengusuundadest ning oskusi kriitiliselt hinnata ja
analüüsida valdkonnas tõstatuvaid probleeme;
3. on teadlik eetilistest ja professionaalsetest nõuetest muusikaterapeudi tööle; mõistab vajadust
edasiseks erialaseks ja isiklikuks arenguks läbi pideva enesetäiendamise.

Õppegrupi suurus: kuni 12 inimest
Koolituse toimumisaeg: oktoober 2015 – juuni 2017
Koolituse hind: 1800 €
Tasutakse õppesemestrite kaupa, võimalik koostada individuaalne maksegraafik.
Tasumise tingimused sätestatakse koolituslepingus.

EMTA muusikateraapia koolitusprogrammide juht: Alice Pehk, PhD
Koolitusele kandideerimine:
Taotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) Muusikateraapia algkursuse/lisaeriala/kõrvalaine või muu vastava 15 EAP mahus muusikateraapia
aluskoolituse läbimist tõendavad dokumendid.
2) Curriculum vitae (lisage kindlasti info muusikateraapia, psühholoogia, psühhoteraapia vms
täiendkoolituste läbimise kohta).
3) Vabas vormis motivatsioonikiri koolitusel osalemiseks (kuni 1 lk A4).
4) Muusikaterapeudi poolt digiallkirjastatud tõend vähemalt 5 muusikateraapiaseansi läbimise kohta või
garantiikiri, et 5 seanssi on läbitud hiljemalt 30.09.2015.
5) Kokkuvõte ühest viimase aasta jooksul läbi viidud muusikateraapia protsessist (kliendi (klientide)
tausta lühikirjeldus, lühikokkuvõte teraapiaprotsessist koos teraapia eesmärkide ja tulemustega, maht
kuni 3 lk A4).
Taotlus koos digiallkirjastatud lisadokumentidega saata e-postiga hiljemalt 15. maiks 2015
alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee
Dokumendivooru tulemustest teavitatakse iga kandideerijat e-posti teel hiljemalt 1. juunil 2015.
Dokumendivooru edukalt läbinud kandideerijad kutsutakse kutsesobivuse vestlusele ja
sisseastumiseksamile juunis 2015.

Lisainfo: Alice Pehk alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee

