
FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ESMATAOTLEMISE KONTROLLNIMEKIRI 

 

Kutse esmataotlemisel saada elektroonselt dokumendid aadressil kutse@efl.ee 

 

 1. VORMIKOHANE AVALDUS  
 digiallkirjasta avaldus 

 2. VORMIKOHANE CV 
 sisesta korrektselt kõik isikuandmed (telefon on vajalik sinuga kontakteerumiseks; aadressile, mis 

võib olla ka töökoha oma, saadetakse vaid soovijatele tähitud kirjaga kutsetunnistus) 
 hariduskäik - esita vaid erialast haridust tõendav info (st keskkooli pole vaja) 
 töökäik, täiendkoolitused - AINULT VIIMASED 5 AASTAT 
 reasta töökäik ja koolitused ajalises järjekorras 
 pane kõik koolitustunnistused võimalusel ÜHTE pdf-faili kokku, ajalisse järjekorda 
 arvuta kokku oma koolituspunktid EAP-des 
 CV olgu docx/pdf/odt formaat (st ära skänneri!) 
 digiallkirjasta CV 

 
 

3. CV LISAD 
3.1. ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIA 

 kui nimi on muutunud, esita abielutunnistus vm dokument, mis seda tõestab 
 3.2. HARIDUST TÕENDAVA(TE) DOKUMENDI(TIDE) KOOPIAD  

 diplomi ja akadeemilise õiendi koopia 
 3.3. TÖÖANDJA TÕEND 

 erialase töökogemuse (ametikoht) ja töökoormuse kohta viimase 5 aasta jooksul  
 osaline koormus märgitud numbrilise väärtusega (näiteks koormusega 0,5) 
 tööandja allkirjastatud 
 enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis 

tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud 
teenuste hulgast vmt) 

 3.4. TÄIENDKOOLITUSTE TUNNISTUSED  
 läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses ja oluline on 

esmaabi koolituse tõendamine) 
 Pea meeles! Kui sul on koolituspunkte viimase 5 aasta jooksul alla 5 EAP, siis igal juhul tuleb 

vestlusele tulla (isegi kui aruande eest oled saanud head punktid) 
 3.5. LISATEGEVUSE TÕESTUS 

 erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks 
 4. JUHTUMI ANALÜÜS  

 anonüümne (ilma füsioterapeudi, patsiendi ja töökoha andmeteta) 
 loe esiteks tähelepanelikult läbi, mis kriteeriumite järgi Sind hinnatakse (25 hindamiskriteeriumit) 
 kõik protsessi osad (alghindamine, probleemid (sh põhiprobleem), eesmärgid, tegevuskava, 

teostus (mitte harjutuste kirjeldus, vaid meetod ja selle põhjendus, analüüs lähtuvalt 
konkreetsest juhtumist), lõpphindamine) peavad olema olemas ja omavahel loogiliselt seotud 

 allikad peavad olema võimalikult värsked, soovituslikult viimase 5 aasta omad 
 viita ka teksti sees, mitte ära koosta vaid kasutatud kirjanduse loendit 
 eesmärk peab olema mõõdetav (näiteks patsient kõnnib 2 nädala pärast kahe küünarvarskarguga 

treppidel juurdevõtusammuga kaks trepivahet nii üles kui alla iseseisvalt ilma kõrvalise abita) 
(SMART) 

 korrektne vormistus (struktureeritud, too välja oluline nt paksus kirjas, õigekiri, kirja suurus 12, 
leheküljenumbrid jms) 

 optimaalne aruande pikkus on 6-12 lehekülge 
 5. MAKSEKORRALDUS  

 

PEA MEELES! Sinu kui taotleja ülesanne on veenduda dokumentide korrektsuses! 

mailto:kutse@efl.ee

