Krótki poradnik dla Studentów
Krajowa Komisja Akredytacyjna
EuroPsy (NAC)

Od 1 czerwca została uruchomiona procedura przyznawania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy.

Czym jest EuroPsy?
Jest to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa)
oraz szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów
zrzeszonych w European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA). W Polsce przyznawaniem certyfikatów zajmuje się Krajowa Komisja Certyfikacyjna
(NAC-National Awarding Comitee), powołana przez
PTP.

standardem
•

roczny staż pod opieką certyfikowanego opiekuna.

Od października 2018 na stronie www.europsy.pl dostępna będzie lista uczelni, oferujących kształcenie
zgodne ze standardami (niekiedy ze wskazaniem odstępstw, które student będzie musiał we własnym zakresie uzupełnić). Prawdopodobnie najczęstszym problemem będzie niepełny wymiar praktyk, toteż warto
zawczasu o to zadbać. Do certyfikatu EuroPsy wymagane jest bowiem aż 3 miesiące pełnowymiarowych praktyk studenckich. Pozostałe przedmioty również powinny realizować zakładane treści. Większość specjalizacji
realizowanych na studiach psychologicznych wypełnia
te standardy, jednak warto się upewnić, szczególnie
jeśli planujemy ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji. Uczelnie prowadzą uzgodnienia z NAC w zakresie programu studiów, ponadto starając się o certyfikat
można poprosić o sprawdzenie indywidualnego suplementu dyplomu ze standardem.

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani byliby psychologowie spełniający wymogi
Przynależność do PTP nie jest warunkiem koniecznym
określone w tym dokumencie.
do uzyskanie EuroPsy. Warto wiedzieć że już na 4 roEuroPsy nie jest zatem prawem do wykonywania zawo- ku studiów można zostać członkiem nadzwyczajnym
du (każdy kraj członkowski UE rozstrzyga to we wła- PTP, zyskując szeroki dostęp do informacji, konsultacji
snym zakresie) jednak jest jego elementem kluczo- i szkoleń.
wym - poświadczeniem zgodności wykształcenia i
kompetencji ze wspólnie ustalonym standardem.
Kraje w systemie EuroPsy:
Więcej na www.europsy.pl

Aktualnie: Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja Niemcy, Grecja, Węgry,
Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska
Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Turcja,
Zasadniczo, oprócz deklaracji przestrzegania kodeksu Wielka Brytania.
etycznego, konieczne są dwie rzeczy:
Wkrótce: Belgia, Malta

Jak uzyskać EuroPsy?
•

dyplom/suplement potwierdzający studia zgodne ze

