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Plan panelu 

• EuroPsy – podstawowe informacje 
• Dlaczego EuroPsy 

• Co to jest EuroPsy  

• Warunki uzyskania EuroPsy 

• Korzyści z EuroPsy 

• Gdzie jesteśmy – zaawansowanie prac nad EuroPsy PL 

• Wyzwania we wprowadzeniiu EuroPsy w Polsce 

 

• EuroPsy – dyskusja panelowa 



Dlaczego EuroPsy 

• Różnorodność ścieżek kształcenia psychologów w Polsce 
• Jednolite studia magisterskie 

• Studia dwustopniowe 3+2 psychologiczne 

• Studia dwustopniowe 3+2 wielodyscyplinarne 

• Licencjat z psychologii i jego uprawnienia 

• Studia pomaturalne z uprawnieniami psychologicznymi 

• Ustawa o zawodzie psychologa  

• Tożsamość psychologów (psychoonkolog, psychopedagog etc.) 

• Mobilność i chęć uprawiania zawodu za granicą  

• Trudności z uznawaniem dyplomów PL za granicą (UK, Norwegia) 

 

 



Problemy i propozycje 

Problemy 

 

• Utrzymanie wysokich 
standardów: wykształcenia i 
wykonywania zawodu 

 

• Możliwość pracy za granicą 
rzetelnie przygotowanym 
psychologom 

 

 

 

 

Propozycje - EuroPsy 

• Promowanie wysokich 
standardów wykształcenia i pracy 

 

• Równoważność przygotowania do 
pracy PL 

 

 

Nie rozwiąże wszystkich problemów 
ale jest promocją wysokiej jakości i 

struktury pod wdrożenie Ustawy 



Co to jest EuroPsy 

• Certyfikat ustanowiony przez EFPA – PTP jest członkiem 
założycielem 

 

• Nie jest formalnym dokumentem ale potwierdzeniem jakości 
przygotowania do zawodu 

 

• Jest powszechny – wdrożony w 22 krajach 

 

• Posiada 2 poziomy: Podstawowy i Specjalistyczny 

 



Warunki uzyskania EuroPsy – poziom podstawowy 

Kluczowy obszar EuroPsy:  

wykształcenie psychologiczne a prawa wykonywania zawodu 

 

dla praktyków  

 

odnawiany po 7 latach na podstawie Planu Rozwoju zawodowego 

 

3 kluczowe warunki 



Warunek 1: Wykształcenie (5/3+2) 

Etap Komponent Indywidualna        Grupowa            Społeczna Suma 

Etap 1: 
licencjat lub 

odpowiednik 

  

Orientacja Program powinien być zorientowany na 

psychologię, jej dyscypliny i obszary 

aktywności zawodowej.   

Min 125 

Kursy teoretyczne i  ćwiczenia praktyczne Min 60                      Min 20               Min 20 

Umiejętności akademickie Należy zawrzeć trening umiejętności 

akademickich 

Metodologia                                   Min 30 Min 45 

Teorie nie psychologiczne                                  Min 15 

  Suma 180 

Etap 2: 

magisterium 

lub 

odpowiednik 

Kursy teoretyczne, seminaria, prace pisemne, etc.   Min 60 

Praktyka/staż                                  Min 15-30 Min 30 

  Projekt badawczy/ praca magisterska                                 Min 15-30 

  Suma 120 



Warunek 2: Praktyka nadzorowana 

 

 

• Roczna praktyka pod opieką superwizora certyfikowanego przez 
EuroPsy 

 

• Zakończona oceną i informacją zwrotną o poziomie kompetencji  



Warunek 3: Podpisanie kodeksu etycznego 

 

• Meta-kodeks 

 

• Kodeks etyczny psychologów  



Korzyści z EuroPsy 

• Promowanie jakości w czasie zatarcia standardów wykształcenia  

 

• Potwierdzenie jakości na poziomie Europejskim 

 

• Możliwość ubiegania się o uprawnienia za granicą 

 

• Tworzenie podstawy/struktur pod Ustawę/Izby 

 



Gdzie jesteśmy – zaawansowanie prac nad EuroPsy PL 

• Zespół roboczy 

• Wstępne uzgodnienia z EFPA – klaryfikacja wątpliwości 

• Przygotowanie 2 ścieżek dla: Doświadczonych i Wchodzących w zawód 

• Ankieta dla uczelni 

• Przygotowanie systemu praktyk pod superwizją  

• Szkic planów rozwoju 

• Kodeks etyczny 

 

Aplikacja (do końca roku) 

 



Wyzwania we wprowadzaniu EuroPsy w Polsce 

• Współpraca z uczelniami – włączenie uczelni w pracę nad 
Warunkiem 1 

 

• Przygotowanie systemu superwizji: 
• Certyfikowanie superwizorów 

• Opłata za superwizję 

 

 





Dyskusja 


