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Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jako największa organizacja zrzeszająca psychologów w naszym kraju otrzymała w marcu 2018 roku uprawnienia do nadawania certyfikatu EuroPsy.

Dlaczego EuroPsy?

Wraz z wejściem Polski w otwarty rynek Unii Europejskiej, psychologowie, tak jak przedstawiciele innych
zawodów, rozpoczynają praktykę w innych krajach.
Wielu z nich spotyka się z trudnościami a nawet odmową pracy jako psycholog z powodu nie spełnienia
wszystkich wymogów koniecznych do uprawiania tego
zawodu. Czy oznacza to, że polscy psychologowie są
mniej kompetentni? Większość naszych uczelni spełnia
najwyższe standardy przygotowania do zawodu. Jednak
pojawiają się na rynku oferty kształcenia psychologów
na poziomie licencjatu, bądź oferujące możliwość zdobycia tytułu magistra psychologii, jedynie po dwuletnich
studiach drugiego stopnia. Jednocześnie podejmowane
wielokrotnie próby wprowadzenia regulacji dotyczących zawodu psychologa (Ustawa o Zawodzie Psychologa) odbijają się od drzwi sejmu. Co może zatem zrobić środowisko psychologiczne aby umożliwić z jednej
strony rzetelnie wykształconym psychologom uprawianie zawodu za granicą a z drugiej wprowadzić standardy jakości przygotowania do praktyki. Taką szansą jest
dyplom EuroPsy, przyznawany przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA).

W wielu krajach europejskich jest
to jeden z podstawowych warunków. Wyzwaniem dla Komisji jest
więc znalezienie rozwiązania, które
umożliwiłoby psychologom zdobycie takich praktyk.
Ale wymaga to zarówno przygotowania młodych psychologów do planowania praktyki, szukania instytucji i
opiekunów. Z drugiej strony konieczne jest przygotowanie opiekunów do wsparcia młodych psychologów
w ich pierwszych działaniach zawodowych według standardów EFPA. I po trzecie, należy podporządkować się
wymaganiom europejskiej federacji, podpisując Kodeks
Etyki.
Korzyści z EuroPsy
Niewątpliwie korzyść odniosą z niego psychologowie,
instytucie ale też odbiorcy usług psychologicznych, uzyskując pewność, że psycholog, z którym współpracują
ma wysokie kwalifikacje.
Najbliższe działania

Po uzyskaniu w marcu 2018 uprawnień do nadawania
certyfikatu, Krajowa Komisja Akredytacyjna przygotowuje dokumenty aplikacyjne. 1 czerwca 2018 roku planujemy uruchomić ścieżkę otrzymywania certyfikatów
Jak działa certyfikat EuroPsy?
przez doświadczonych praktyków, którzy ukończyli
Istnieją trzy podstawowe warunki uzyskania EuroPsy. studia do 2015 roku (tzw. ścieżka grandparenting). Od
Po pierwsze – rzetelne wykształcenie w ciągu pięciu lat września możliwa będzie certyfikacja wchodzących w
edukacji (ciągłej, bądź 3+2) wraz z praktykami w czasie zawód psychologów.
studiów. Wiele uczelni zarówno publicznych jak i niepublicznych wyraziło gotowość przeglądu swoich programów nauczania pod kątem spójności z EuroPsy. Po Jako załącznik do e-maila z Newsletterm przedrugie, ważnym wymogiem EFPA jest to, aby przed słana jest szczegółowa informacja o procedurze
przystąpieniem do samodzielnej praktyki, każdy absolEuroPsy.
went odbył roczny staż pod opieką doświadczonego
psychologa (superwizora). Formalnie w Polsce takie
wymaganie nie jest konieczne do uprawiania zawodu. Więcej na: www.europsy.pl

