
 

 
 
                                                                        

1. Mi is az az EuroPsy? 
 
Az EuroPsy az egyetemi pszichológus-oktatás és 
szakképzés európai követelményrendszere, 
amellyel egyéni pszichológusok egy Európában 
mindenhol elismert pszichológusi képesítést 
kaphatnak. Egy hatéves egyetemi tanterven alapul, 
amely egy egyéves felügyelt gyakornokságot is 
magába foglal. Az EuroPsy alapját az EFPA 
(Pszichológusok Egyesületeinek Európai 
Szövetsége) által 2001-ben elfogadott ’EuroPsyT — 
A pszichológusok oktatásának és képzésének 
szerkezete’ című írás képezi. 
  
Az EuroPsy-vel rendelkező pszichológusok az 
Európai Nyilvántartásba kerülnek bejegyzésre, 
amely 3 nagy szakterületet különböztet meg (és egy 
negyediket azok számára, akik kívül esnek az első 
hármon): klinikai, nevelés, munka és szervezet. 
 

2. Miért fejlesztik az EuroPsy-t? 
 
Az EuroPsy kifejlesztésének fő céljai, hogy (i) az 
oktatás és a gyakorlat általános 
követelményrendszerének felállításával védje az 
ügyfeleket, és (ii) hogy a pszichológusok 
könnyebben mozoghassanak Európa országai 
között. 
 

3. Mit kínál számomra az EuroPsy? 
 
Ha hallgató vagyok: segítségével nemzetközi 
szinten is elismerik a képesítésemet, és könnyebben 
tanulhatok illetve kaphatok munkát tanulmányaim 
befejeztével Európa országaiban. 
   
Ha képzett pszichológus vagyok: egy egységes 
követelményrendszert, amelynek segítségével más 
országban is munkát vállalhatok, ha akarok. 
 
  
Ha munkaadó vagyok: egy egységes 
követelményrendszert Európán belül, amelynek 
segítségével felmérhetem a pszichológusok 
képességeit, és amely átláthatóvá teszi számomra a 
különböző országok pszichológusi képesítéseit. 
 
Ha ügyfél vagyok: a képesített pszichológusok 
Nyilvántartása biztosítja számomra a megbízható 
minőséget.  
 
A pszichológusok szövetségeinek biztosítja a 
szakképesítések általánosan elfogadott minőségét. 
 

4. Hogyan kaphatom meg az EuroPsy 
    szakképesítését? 

 
A hallgatók meglévő képesítését összevetik az 
európai követelményrendszerrel, és így a jelentkező 
akár azonnal is megkaphatja az EuroPsy-t, illetve 
amennyiben az még nem megfelelő, további 
követelményeket kell teljesítenie.  
 
A képzett pszichológusok, ha már rendelkeznek 
minimum két éves szakmai gyakorlattal, akkor 
képességeik felmérésre kerülnek, és egy 
meghatározott időtartamra minden további 
szakképzés vagy oktatás nélkül igényelhetik az 
EuroPsy-t. 
 
 
 
 

5. Hogyan tarthatom meg az EuroPsy  
    szakképesítésemet? 

 
Az EuroPsy-t hét évenként meg kell újítani. Erre a 
folyamatos szakmai felkészültség és fejlődés 
bizonyításával van lehetőség. 

 
6. Ki felelős az EuroPsy  

    szakképesítésért? 
 
Az EuroPsy-t az EFPA adja ki, az adott ország 
Nemzeti Vizsgabizottságán keresztül. A kérvényt 
az adott országban működő pszichológusi 
szervezetnek kell majd beadni, amely külön erre a 
célra az EuroPsy követelményrendszerének 
megfelelő Vizsgabizottságot állít majd fel. 
 
Az EFPA Európa 31 országának Nemzeti 
Pszichológiai Társaságait tömöríti, beleértve az 
EU összes tagországát, körülbelül 150,000 
pszichológust képviselve ezzel. Ez az egyetlen 
testület, amely európai szinten képviseli a 
pszichológusok érdekeit. 
 

7. Ki fizeti ki az EuroPsy-t? 
 
Minden jelentkezőnek ügyintézési díjat kell 
fizetnie, amely fedezi a szükséges költségeket. Ez 
a díj országról-országra változik. A Nemzeti 
Pszichológiai Társaságok maguk állapítják meg 
az EuroPsy díját. 
 

8. Hogyan viszonyul az EuroPsy az új  
    EC Direktívához a szakképesítések  
    elismerésének tekintetében? 

 
Az előzetes terv szerint az EuroPsy-t az EFPA 
Nagytanácsa fogadja majd el, és az EuroPsy 
fogja alapját képezni az új EC Direktívának COM 
(2002) 119. 
 

9. Mik a jövőbeli tervek? 
 

Az EuroPsy szabályzatát az EFPA Nagytanácsa 
hagyta jóvá. Az alapszabályzatot az EFPA 
számos gyűlésén tárgyalták már, a 
pszichológusok széles körben foglalkoztak vele 
Európában. Az EFPA Nagytanácsának 2005 
júliusi gyűlése után a terv szerint megkezdődik az 
EuroPsy kivitelezése mind az EFPA, mind az 
egyes országok szintjén. A kivitelezés a 
szakképesítések elfogadásával foglalkozó új EC 
Direktíva életbe lépésével egyidőben kezdődik 
majd. 
 

10. Miként fejlesztették ki az  
      EuroPsy-t? 

 
Az EuroPsy-t az Európai Unió Leonardo da Vinci 
programja által támogatott tervezet keretein belül 
dolgozták ki. Egy 16 főből álló nemzetközi csapat 
állította össze a Európai Pszichológusok 
Képzésének Kerettervét, amelyet 2001-ben 
elfogadtak, és azóta az ’Európai Pszichológus 
Diploma’ nevet viseli. A csoport kimerítű 
tárgyalásokat folytatott szakszervezetekkel, 
egyetemekkel, hallgatókkal és más nemzeti 
megbízóival. A projekt számára saját internetes 
honlap is készült. 
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