
 

   

 

 

 

 

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA 

ESITATAVAD DOKUMENDID 

 

Kutse taotlemise eeltingimused:  

Kutse radioloogiatehnik, tase 6 taotlemise eeltingimused on: 

a) Erialane (radioloogiatehnik) rakenduslik kõrgharidus, millega kaasneb töökogemus 

radioloogia valdkonnas vähemalt kolm (3) aastat viimase viie (5) aasta jooksul ja 

valitud kompetentsi valdkonnas. 

b) Täiendkoolituste läbimine vähemalt 5EAP (1 EAP = 26 tundi) mahus viimase kolme 

(3) aasta jooksul, millest 25% (1,25 EAP) peab sisaldama aktiivset täiendust (taotleja 

poolt koostatud ja esitatud ettekanded, loengud, artiklid, praktika juhendamised, 

aktiivne tegevus erialaühingus), 25% võib olla kutseala toetav 

(meditsiiniga/psühholoogiaga seotud täiendus, kuid mis pole otseselt kutsealane) ja 

50% (2,5 EAP) peab olema kutsealane täiendus. 

 

Või 

 

c) Õendusalane kutsekeskharidus koos  radioloogiaalase spetsialiseerumisega, millega 

kaasneb töökogemus radioloogia valdkonnas vähemalt viis (5) aastat viimase kaheksa 

(8) aasta jooksul ja valitud kompetentsi valdkonnas. 

d) Täiendkoolituste läbimine vähemalt 8 EAP mahus viimase viie (5) aasta jooksul, 

millest 25% (2 EAP) peab sisaldama aktiivset täiendust (taotleja poolt koostatud ja 

esitatud ettekanded, loengud, artiklid, praktika juhendamised, aktiivne tegevus 

erialaühingus), 25% võib olla kutseala toetav (meditsiiniga/psühholoogiaga seotud 

täiendus, kuid mis pole otseselt kutsealane) ja 50% (2,5 EAP) peab olema kutsealane 

täiendus. 

 

Või 

 

e) Õendusalane kutsekeskharidus või õe rakenduslik kõrgharidus, millega kaasneb 

töökogemus radioloogia valdkonnas vähemalt viis (5) aastat viimase kaheksa (8) aasta 

jooksul ja valitud kompetentsi valdkonnas. 

f) Täiendkoolituste läbimine vähemalt 8 EAP mahus viimase viie (5) aasta jooksul, 

millest 25% (2 EAP) peab sisaldama aktiivset täiendust (taotleja poolt koostatud ja 

esitatud ettekanded, loengud, artiklid, praktika juhendamised, aktiivne tegevus 

erialaühingus), 25% võib olla kutseala toetav (meditsiiniga/psühholoogiaga seotud 

täiendus, kuid mis pole otseselt kutsealane) ja 50% (2,5 EAP) peab olema kutsealane 

täiendus. 

 

 



Kutse radioloogiatehnik, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 

 

a) Radioloogiatehniku rakenduslik kõrgharidus. 

b) Spetsialisti koolituse läbimine valitud kompetentsi valdkonnas (vähemalt 60 EAP 

mahus).  

c) Töökogemus (töökoormusega vähemalt 30 tundi nädalas) vastava kompetentsi 

erialal. 

d) Täiendkoolituse läbimine vähemalt 1,6 EAP mahus viimase (1) aasta jooksul, 

millest 25% (0,4 EAP) peab sisaldama aktiivset täiendust (taotleja poolt koostatud ja 

esitatud ettekanded, loengud, artiklid, praktika juhendamised, aktiivne tegevus 

erialaühingus), 25% võib olla kutseala toetav ja 50% (0,8 EAP) peab olema kutsealane 

täiendus. 

e) Ultraheli valdkonna kompetentsi taotlemisel peab olema teostatud vähemalt 600 

(uuritud isikute arv) ultraheli uuringut viimase aasta jooksul. 

 

Lapsehoolduspuhkusel oldud aeg ei lähe töökogemusena arvesse. 

 


