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Lisa 6. Arvestatud tegevuste maht täienduspunktides 
 

PÄDEVUSE HINDAMINE 
JA TÕENDAMINE 

ARVESTATUD TEGEVUSTE MAHT TÄIENDUSPUNKTIDES 
 

1.Enesetäiendamine koolitustel  
 
Täienduskoolitusel ja eesmärgipärasel 
stažeerimisel tunnistus või tõend, õppe 
läbimisel/lõpetamisel 
diplomi koopia 
 

1.1.Erialased ja toetavad* koolitused. 1 tund = 45 min=1 TP  
1.2. Kahe aastase õe, kõrghariduse omandamine kutsehariduse baasilt – 120 TP 
1.3. Eriõe õppe läbimine – 60 TP (1 aasta);  
1.4. Magistriõppe läbimine 90 TP (1,5 aastat) või 120 TP (2 aastat);  
doktoriõppe läbimine  240 TP (4 aastat) 
1.5. Eesmärgipärane stažeerimine kutseala erinevates valdkondades – 1 tund (60 minutit)  = 1 TP   

2.  Osalemine  kutsevaldkonna 
koolitajana  ja/või korraldajana 
 
Lisada koolituse, ürituste päevakava, 
ettekanne, tõend ürituse korraldajalt  

2.1. Konverentsil/ seminaril - suuline ettekanne  45 min =10 TP;  stendiettekanne – 2 TP  
2.2. Rahvusvahelisel konverentsil/seminaril suuline ettekanne – 20 TP; stendiettekanne – 10 TP 
2.3. Konverentside korraldusmeeskonnas osalemine või töötoa/sessiooni juhtimine – 3 TP 
2.4. EÕL koolituse/ asutusesisese õppepäeva  korraldamine  1 päev = 5 TP 
2.5 Elanikkonnale suunatud koolitus/üritus 5 TP  
 

3. Õendusalase uurimistööde  ja 
rakendusuuringute 
juhendamine/osalemine 
 
Lõputöö või magistritöö tiitellehest koopia 
või link; uurimistöö lõpuaruanne või 
väljavõte uurimistöö ajakavast  
 

3.1. Kaitsmiseni jõudnud lõputöö juhendamine – 10 TP 
3.2. Kaitsmiseni jõudnud magistritöö juhendamine – 15 TP 
3.3. Uurimisrühmas osalemine 1 aasta – 12 TP või  uurimisrühma juhtimine 1 aasta – 24 TP 
3.4. Magistritöö retsenseerimine -  20 TP 
3.5. Osalemine  lõputööde kaitsmise komisjoni töös  – 1 päev = 10 TP 

4. Artikli publitseerimine 
 
Esitada artikkel või väljavõte väljaandest 
või link artiklile 
 

4.1. Tervishoiualane kirjutis  tervishoiualases ajakirjas/ajalehes -10 TP, ajakirjanduses – 5 TP  
4.2. Eestikeelsetes eelretsenseeritavates tervishoiualastes ajakirjades – 20 TP; rahvusvahelise levikuga 
eelretsenseeritavates ajakirjades – 60 TP 
4.3. Teistes rahvusvahelise levikuga ajakirjades – 30 TP 
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5. Juhendamine  
 
Tõendatud tervishoiuasutuse käskkirja 
koopia või personaliosakonna väljavõte 
või õendusjuhi väljastatud tõend 
 

Praktikandi või stažööri (uue töötaja) juhendamine 1 tund = 0,1 TP juhendatava kohta 
 

6. Töörühmades osalemine/juhtimine 
 
Esitada töörühma määramise alus, 
töörühma tööplaan või lõppkokkuvõte 
töörühma tegevusest, tegevuse juhtimisel 
lisandub eelnimetatud punktidele 5 TP 
 

6.1 Üleriigilistes standardeid, õigusakte, tegevusjuhiseid vms väljatöötavates töörühmades osalemine, 
tulemuse esitamisel  1 aasta=12 TP 
6.2 Raviasutuses/tervishoiuasutuses eriala arendavas töörühmas tegutsemine kas käskkirja, korralduse 
või otsusega määratuna 1aasta = 6 TP  
6.3. Tõenduspõhise juhendi või töömaterjali koostamine -  3TP 
6.4. EÕL  volikogus kinnitatud  töörühmades osalemine  1 aasta = 10 TP  

 
LISAMÄRKUSED TABELI KASUTAJALE 
 

1. Õppejõuna töölepinguga töötamine ei kuulu koolituste korraldamise hulka  
2. Lapsehoolduspuhkusel oleku aega tõendab tööandja kinnituskiri   
3. Toetavad koolitused on psühholoogia, IT, võõrkeeled, pedagoogika, seadusandlus, juhtimine, sotsiaaltöö, massaaž  
4. Eesti keel on riigikeel, seega ei loeta seda võõrkeeleks 
 


