Informacja dla Praktyków
Krajowa Komisja Akredytacyjna
EuroPsy (NAC)

Od 1 czerwca została uruchomiona procedura przyznawania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy. Przyznano też pierwsze certyfikaty
grupie doświadczonych praktyków.
Jak uzyskać EuroPsy?
Ścieżka dla doświadczonych prakty- Ścieżka dla wstępujących w zawód
ków
psychologów
Procedura dla doświadczonych praktyków została uruchomiona 1 czerwca 2018 roku i będzie realizowana do końca 2020 roku.
O certyfikat w tej procedurze mogą ubiegać się psycholodzy z wykształceniem wyższym, którzy ukończyli
pięcioletnie studia magisterskie, uprawiający zawód od
ponad trzech lat i spełniają następujące warunki:
Ukończone studia magisterskie do końca 2015 r. i posiadany tytuł magistra psychologii
Co najmniej 3 lata udokumentowanej pracy lub niezależnej praktyki w ciągu ostatnich 6 lat jako psycholog
praktyk,
Pisemne zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego
PTP.
Przygotowane dla Państwa formularze zostały opracowane na podstawie wytycznych EFPA, dotyczących wymagań niezbędnych dla otrzymania certyfikatu. Staraliśmy się uczynić je jak najprostszymi, choć w wielu
przypadkach wymagają podania szczegółowych danych
lub uzasadnień. Po wypełnieniu formularzy prosimy
przesłać je w formacje pdf wraz ze skanem dyplomu
oraz dowodem opłaty drogą elektroniczną na adres: kontakt@europsy.pl.

Prosimy nie wysyłać papierowych wersji dokumentów
na adres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Formularze i szczegółowe informacje znajdują się na:
http://europsy.info.pl/sciezka-dla-doswiadczonychpraktykow/

Wstępujący w zawód psychologowie, aby otrzymać
certyfikat EuroPsy powinni spełnić następujące warunki:
Ukończyć pięcioletnie studia magisterskie (jednolite
lub w formacie 3+2) po 2015 roku
Odbyć roczną praktykę/staż pod opieką Opiekuna
Stażu
Podpisać zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.
Szczegóły procedury zostaną umieszczone na stronie www.europsy.pl w zakładce ŚCIEŻKA DLA WSTĘPUJĄCYCH W ZAWÓD PSYCHOLOGÓW dnia 1 października 2018 roku.
Absolwenci psychologii z 2016 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 od
2019 roku (po spełnieniu warunków).
Absolwenci 2017 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 w 2020 roku (po
spełnieniu warunków).

