A SZAKMAI GYAKORLAT

KAPCSOLAT

Az EuroPsy szakmai gyakorlatvezetőket – akkreditált gyakorlatvezetői képzés elvégzése után – a Magyar Pszichológiai Társaság
nevezi ki.

Magyar Pszichológiai Társaság
EuroPsy Bizottsága

A szakmai gyakorlatot, illetve az EFPA által meghatározott
szakmai kompetenciákat a szakmai gyakorlatvezetők minősítik.

honlapunk: http://europsy.mpt.hu
e-mail címünk: europsy.hu@gmail.com

Az EuroPsy Tanúsítványra pályázó kollégák – eddigi szakmai
pályafutásuk alapján – négy csoportba tartozhatnak:

az Európai Pszichológiai Szervezetek Szövetsége (EFPA) Európai
Pszichológus Regisztere:
http://europsy-efpa.eu/search

1. SZAKPSZICHOLÓGUSOK

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Mivel a szakirányú továbbképzés, illetve szakképzés tartalmazza
az 1500 órás szakmai gyakorlat feltételét, nekik erről nem kell
külön igazolást benyújtaniuk.
2. EGYSZERI ÉRTÉKELÉS
A pályázó nem szakpszichológus, de legalább 5 éve folyamatosan
végez pszichológusi munkát és folyamatos kapcsolata van a jelenben is egy, az MPT által minősített szakmai gyakorlatvezetővel.
Az általuk felkért szakmai gyakorlatvezető egyszeri értékelésben
ítéli meg a pályázó szakmai kompetenciáit.
3. RÖVID ÉRTÉKELÉS
A pályázó nem szakpszichológus, de rendelkezik minimum 1 éves
munkatapasztalattal. Az MPT által minősített szakmai gyakorlatvezetők közül ő választja ki, hogy kit kér fel pályázata értékelésére. A szakmai gyakorlatvezető határozza meg, hogy hány ülés
szükséges a Pályázó szakmai kompetenciáinak megítélésére.
4. FOLYAMATOS ÉRTÉKELÉS
A pályázó nem szakpszichológus és nem rendelkezik 1 éves szakmai tapasztalattal. Az MPT által minősített szakmai gyakorlatvezetők közül ő választja ki, hogy kit kér fel pályázata értékelésére.
A gyakorlatvezetővel együtt fejleszti, majd értékeli a szükséges
kompetenciákat.
2014 januárjától azok pályázhatnak, akik a minimumkövetelmények mellett az első két pontnak megfelelnek.
A szakmai gyakorlatvezetők számára az MPT képzést indít,
amelyre 2014 őszétől lehet jelentkezni.

Az EuroPsy Európai Pszichológus Tanúsítvány egy egységes
minősítési rendszer az európai pszichológusok számára,
amelyet az EFPA (Európai Pszichológiai Szervezetek Szövetsége)
vezetett be és bocsát ki.
•
•
•
•
•

Az EuroPsy kiegészíti az EFPA tagországaiban érvényes
szakmai szabályozást.
Segíti a pszichológusi szolgáltatást igénybe vevőket
(a fogyasztókat) abban, hogy eldöntsék, az adott pszichológus
saját szakterületén kompetens szakember-e.
Az EuroPsy Tanúsítvány azoknak a pszichológusoknak adható,
akik megfelelnek egy, az EFPA által megállapított tanulmányi
és szakmai feltételrendszernek.
Az EuroPsy követelményei között szerepel a legalább 1500 óra
hosszúságú, felügyelt szakmai gyakorlat.
Az EuroPsy bevezetése 2010-ben kezdődött, Magyarországon
2013-ban adták ki az első tanúsítványt.

EuroPsy
Az egységes európai
pszichológus-tanúsítvány

KINEK AJÁNLOTT?

MIÉRT ÉRDEMES MEGPÁLYÁZNI?

HOGYAN LEHET KÉZHEZ KAPNI?

Az EFPA (European Federation of Psychologists´Associations:
Európai Pszichológiai Társaságok Szövetsége), amelynek a Magyar
Pszichológiai Társaság is tagja –azt a célt tűzte ki, hogy Európában
bevezessenek egy egységes pszichológusi tanúsítványt. Az EFPA
célja a tanúsítvány bevezetésével az, hogy egységesebbé váljanak
a követelmények a pszichológusképzésben, ezzel is elősegítve az
európai államok közötti mobilitást. Mindez garantálja a megfelelő
színvonalú pszichológiai szolgáltatást a „fogyasztók” védelmében.
A mobilitás elősegítésével az európai pszichológusi tanúsítvánnyal
rendelkező pszichológusok az Európai Unió országainak potenciális munkavállalóivá válnak, ami a pszichológusi szakma fejlődését
eredményezi.

•

Az EuroPsy Tanúsítvánnyal rendelkezők megkapják
a „regisztrált EuroPsy Európai Pszichológus” címet.

Az EuroPsy Tanúsítvány igényléséhez kérjük, keresse fel
a http://europsy.mpt.hu oldalt és tanulmányozza át
a „Követelmények” és „EuroPsy Pályázóknak” oldalakat.

•

Az általuk megadott elérhetőségi adatokkal együtt szerepelnek
az Európai Pszichológiai Szervezetek Szövetsége (EFPA) által
létrehozott Európai Pszichológus Regiszterben, amely egy
online felületen mindenki számára hozzáférhetően tartalmazza
az EuroPsy Tanúsítvánnyal rendelkező pszichológusok adatait.

•

A Tanúsítvány igazolja, hogy birtokosa nem csupán egyetemi
pszichológus-diplomával, de legalább egy éves munkatapasztalattal is rendelkezik.

az Európai Unió tagországaiban kívánnak munkát vállalni,

•

szeretnék, ha egy egységes, szakmai szempontok alapján
készült, fogyasztók által is kereshető adatbázisban
szerepelnének,

•

fontosnak tartják az etikus, magas színvonalú szolgáltatást.

Az oldalon megadott dokumentumok online kitöltött,
illetve beszkennelt változatát kérjük az europsy.hu@gmail.com
címre elküldeni.

Eljárási díj

Honlapunkon ugyancsak megtalálható a pályázat aktuális eljárási
díja és a befizetés módjának részletes leírása.

Az EuroPsy Európai Pszichológus Tanúsítvány igénylését azoknak
a kollégáknak javasoljuk, akik
•

Dokumentáció

A szakmai gyakorlat igazolása

Az EuroPsy Tanúsítványhoz szükséges szakmai gyakorlat legalább
1500 óra hosszúságú, egybefüggő, az elmúlt 5 év során pszichológusi munkakörben teljesített munka, amelyet a Magyar Pszichológiai Társaság által kinevezett szakmai gyakorlatvezető igazol.
Mivel hazánkban a pszichológusok képzettsége és szakmai
tapasztalata sokféle, az EuroPsy Tanúsítványt igénylőket
diplomájuk szintje (szakpszichológus vagy MA/MSc), illetve
szakmai pályafutásuk (pályakezdő, 1-5 éve dolgozik pszichológusként, 5 évnél hosszabb ideje pszichológus) alapján csoportba
soroljuk. Az egyes csoportoknak tapasztalatukkal arányos
számú alkalommal kell találkoznia a szakmai gyakorlatvezetővel,
hogy az értékelhesse az EuroPsy követelményrendszer szerinti
kompetenciáikat.

Az Európai Pszichológus Tanúsítvány elnyerésének
minimumkövetelménye:
•

MA vagy MSc szintű pszichológusi diploma (5 éves képzés vagy
azzal egyenértékű 300 kredit).

•

A.) Igazolás minimum 1500 óra szakmai gyakorlatról;
B.) szakpszichológusi diplomáról.

•

Etikai és adatvédelmi nyilatkozat elfogadása és aláírása.

A Tanúsítvány 7 évig érvényes.

