EUROPSY PARAIŠKOS PILDYMO GAIRĖS
Paraišką pildykite lietuviškomis raidėmis.
Asmeninė informacija
Pateikdami asmeninius duomenis stenkitės užpildyti visus paraiškos langelius ypač tuos,
kurie pažymėti žvaigždutės ženklu. Ties punktu „Sutinku, kad EuroPsy psichologų registre būtų
skelbiamas“ pasirinkite vieną iš trijų variantų: tik darbovietės adresas, tik namų adresas, ir
darbovietės, ir namų adresas. Adresas, kurį pasirinksite, bus įrašomas prie Jūsų kontaktų Europos
psichologų

registre,

internetinėje

paieškos

sistemoje

adresu:

http://www.europsy-

efpa.eu/search/node
Universitetinis išsilavinimas
Paraiškoje nurodykite reikalingą informaciją apie įgytą universitetinį išsilavinimą – tiek
bakalauro, tiek magistro studijas. Papildomą sekciją antrajam diplomui galite pridėti spustelėję
mygtuką Pridėti naują įrašą

. Išsilavinimą pagrindžiančių diplomų ir jų priedėlių kopijas

galėsite prisegti paraiškos pildymo antrame etape (pasirinkus „Pateikti paraišką“).
Psichologinio darbo patirtis per pastaruosius 10 metų
Norint gauti EuroPsy sertifikatą, pereinamuoju laikotarpiu (iki 2016 m. kovo 31 d.) reikia
pateikti dokumentus patvirtinančius ne mažiau kaip trejų metų pilnu etatu (tai atitinkantį valandų
skaičių) nepriklausomą psichologo praktiką per pastaruosius 10 metų. Jei trijų metų laikotarpį
planuojate įrodyti dokumentais iš kelių darbo vietų, informacija turėtų būti pateikiama apie visas
darbo vietas tiek paraiškoje pridedant papildomą sekciją (Pridėti naują įrašą

), tiek prisegtuose

dokumentuose. Jei siekiama gauti EuroPsy sertifikatą keliose psichologijos srityse, darbo patirtį
liudijantys dokumentai taip pat turėtų būti iš kelių atitinkamų sričių. Darbo patirtį įrodančius
dokumentus prie paraiškos reikės prisegti paraiškos pildymo antrame etape (pasirinkus „Pateikti
paraišką“).
Psichologas, pateikiantis EuroPsy paraišką pereinamuoju laikotarpiu, gali turėti dar dvejus
metus po pereinamojo laikotarpio pabaigos, reikalavimų įgyvendinimui.

Kvalifikacijos kėlimas psichologijos srityje per pastaruosius 10 metų
Pretenduoti į EuroPsy sertifikato gavimą gali tie pareiškėjai, kurių kvalifikacijos kėlimas
psichologijos srityje siekia ne mažiau 120 val. ir yra bent 2 kvalifikacijos kėlimo srityse (žr.
lentelėje žemiau).

Kvalifikacijos kėlimo
sritis
Sertifikuojamas
dalyvavimas kursuose
ar seminaruose
Naujų specifinių
įgūdžių įgijimas darbo
metu

Galimi įrodantys dokumentai

Valandų skaičiavimas

Dalyvavimo sertifikatas ar pan.

Įrašomos dalyvavimo sertifikate nurodytos
valandos

Vadovo pasirašyta pažyma, patvirtinanti naujų
įgūdžių įgijimą (jei tokios galimybės nėra,
pridedamas paties pareiškėjo pasirašytas naujų
įgūdžių įgijimo proceso aprašymas)
Dalyvavimo pažymėjimas / raštiškas
supervizoriaus patvirtinimas ar pan.

Remiantis paties pareiškėjo vertinimu

Formaliai
pripažįstamas kitų
supervizavimas

Supervizoriaus pažymėjimas ar diplomas /
programos, kurios rėmuose vykdomos
supervizijos, vadovo raštiškas patvirtinimas

Įrašomos supervizavimo valandos

Sertifikuojamas
dalyvavimas
profesinėse ar
mokslinėse
konferencijose
Buvimas mokslinių
publikacijų
autoriumi/recenzentu:

Dalyvavimo sertifikatas

Įrašomos dalyvavimo sertifikate nurodytos
valandos

Publikacijų sąrašas / publikacijos kopija /
publikacijos internetinė nuoroda ar pan.;
redakcijos patvirtintas recenzuotų publikacijų
sąrašas

1) straipsnio, knygos/vadovėlio autorystė
užsienio kalba – 30 val.
2) straipsnio, knygos/vadovėlio autorystė
lietuvių kalba – 20 val.
3) straipsnio/pranešimo konferencijai
recenzavimas užsienio kalba – 10 val.
4) straipsnio/pranešimo
5) knygos/vadovėlio recenzavimas užsienio
kalba – 10 val. už 1 spaudos lanką (spaudos
lankas – 24 psl. spausdinto teksto arba apie
40 000 spaudos ženklų)
6) knygos/vadovėlio recenzavimas lietuvių
kalba – 5 val. už 1 spaudos lanką (spaudos

Pranešimai profesinei
auditorijai

Pranešimo skaitymą ar seminaro vedimą
patvirtinantis renginio organizatorių
sertifikatas ar pažymėjimas / konferencijos
pranešimų santraukų leidinio kopija / renginio
programos kopija ar pan.
Žurnalo ar knygos puslapio, kur nurodyta
redakcinės kolegijos sudėtis ar redaktorius,
kopija

1) žodinis ar stendinis pranešimas užsienio
kalba – 15 val.
2) žodinis ar stendinis pranešimas lietuvių
kalba – 10 val.

Sertifikuotas
dalyvavimas
supervizijose/intervizij
ose

Psichologinių žurnalų
ar knygų redagavimas

Įrašomos dalyvavimo pažymėjime /
supervizoriaus patvirtinime nurodytos
valandos

1) žurnalų ar knygų redagavimas užsienio
kalba – 15 val. už 1 spaudos lanką (spaudos
lankas – 24 psl. spausdinto teksto arba apie
40 000 spaudos ženklų)
2) žurnalų ar knygų redagavimas lietuvių
kalba – 10 val. už 1 spaudos lanką (spaudos
lankas – 24 psl. spausdinto teksto arba apie
40 000 spaudos ženklų)

Paraiškoje ne mažiau nei 120 val. bent 2 kvalifikacijos kėlimo srityse turėtų būti
nurodomos ir suskaičiuotos tose psichologijos srityse, kuriose pageidaujama EuroPsy. Dokumentų
kopijomis patvirtinti visų turimų kvalifikacijos kėlimo valandų nereikia. Pakanka, jei prie paraiškos
yra prisegami bent 60 val. įrodantys dokumentai toje psichologijos srityje, kurioje pageidaujama
EuroPsy. Jei siekiama gauti EuroPsy sertifikatą keliose psichologijos srityse, kvalifikacijos kėlimą
patvirtinantys dokumentai taip pat turėtų būti iš kelių atitinkamų sričių. Veiklą/as įrodantį/čius
dokumentą/us prie paraiškos reikės prisegti paraiškos pildymo antrame etape (pasirinkus „Pateikti
paraišką“).
Profesinės kompetencijos įgytos per pastaruosius 10 metų
Paraiškoje profesinės kompetencijos įgytos per pastaruosius 10 metų

turėtų būti

pažymėtos ir aprašytos tose srityse, kuriose pageidaujama gauti EuroPsy. Trumpuose veiklų
aprašymuose turėtų atsispindėti, kaip Jūsų veikloje šie punktai yra įgyvendinami. Psichologas turėtų
būti įgijęs kiekvieną šių kompetencijų tokiu lygiu, kad gebėtų atlikti kiekvieną iš šešių pagrindinių
funkcijų savarankiškai ir tinkamai.

1. Tikslų specifikacija. Bendravimas su klientu, siekiant nustatyti būsimos
intervencijos ar paslaugos tikslus.
2. Įvertinimas (Assessment). Asmenų, grupių, organizacijų bei situacijų savybių
nustatymas, naudojant atitinkamus metodus
3. Vystymas. Vystyti intervencijas, paslaugas ar produktus, skirtus psichologams ar
klientams, remiantis psichologijos teorijomis ir metodais.
4. Intervencija. Intervencijų, kurios yra tinkamos siekiant užsibrėžtų tikslų ir
naudojant įvertinimo bei vystymo veiklos rezultatą, nustatymas, paruošimas bei
taikymas.
5. Vertinimas (Evaluation). Intervencijos tinkamumo nustatymas, atsižvelgiant į
intervencijos plano laikymąsi ir tikslų pasiekimą.
6. Komunikavimas. Informacijos klientui suteikimas jo poreikius bei lūkesčius
atitinkančiu būdu.

Sritis/ys, kurioje/se prašoma išduoti EuroPsy
Darbo patirtis turi būti įrodyta visose srityse, kuriose prašoma išduoti EuroPsy.

Paraiškos pildymo mokestis
Kai užpildote pirmą ir antrą dalis (prisegate reikalingus dokumentus), reikia sumokėti
paraiškos pildymo mokestį (25 EUR). Jį galite sumokėti tiesiogiai per mokėjimų sistemą paspaudę
„MOKĖTI DABAR“. Paraiškos pildymo mokestį reikia sumokėti iš karto po paraiškos pateikimo.
Sertifikato išdavimo mokestis (75 Eur LPS nariams; 115 Eur ne LPS nariams) mokamas po to, kai
paraiška patvirtinama. Apie reikalingus patikslinimus, trūkstamus dokumentus pareiškėjai yra
informuojami elektroniniu paštu.

