Evropský semestr psychologie
Podzim 2017
Česká republika

Cíl Evropského semestru psychologie
• vytvoření prostoru pro sdílení znalostí
a společných aktivit
• podpora vývoje evropské identity mezi
psychology
• obeznámení se s Evropskou federací
psychologických asociací (EFPA)
• větší porozumění a podpora aktivit EFPA.

Hlavní události na podzim 2017
• Setkání prezidentů členských států EFPA
– 23. - 24. 11. 2017

• Mezinárodní symposia EFPA
– Board of Ethics, 13. 10. 2017
– Standing Committee on Crisis and Disaster
Psychology, 20. 10. 2017

Další události
Konference České asociace psychologů práce a organizace - 5. 10. 2017
http://psychologieprace.cz/
Klinicko-psychologické dny při ČMPS - 9. 10. 2017, 11. 12. 2017
http://cmps.ecn.cz/?page=kpd
Konference Asociace dopravních psychologů České republiky – 28. 10. 2017
http://www.dopravnipsychologovecr.cz/
Seminář sekce Geropsychologie při ČMPS – 24.11. 2017
http://cmps.ecn.cz/?page=geropsy
Seminář Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS – 7. 12. 2017
http://cmps.ecn.cz/?page=sppo
Konference Asociace psychologů sportů – listopad 2017
Seminář Asociace soukromých poradenských pracovníků - TBA
http://www.upacr.cz/index.php?lng=cs&kap=private

Událost ČASP
• 10. 11. 2017
• Brno, České Budějovice, Olomouc, Ostrava,
Praha
• Trénink vedený trenéry ČASP
• Přednáška odborníka
• Afterparty

Speciální událost
20. 10. 2017
Oslava výročí 90. let od založení České
psychologické společnosti: 1927-2017
Místo: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
http://cmps.ecn.cz

Hlavním cílem je zajistit růst kvality v oboru psychologie a to jak po profesionální stránce, tak ve vzdělání.
Výhody, které EuroPsy přináší
Transparentnost pro klienty - klienti z celé Evropy získají lepší přehled o odborné kvalifikaci psychologů.
Kvalitu - certifikace EuroPsy garantuje vzdělání a profesionální výkon profese.
Rozvoj profese v Evropě - EuroPsy významně přispívá ke zvyšování spolupráce mezi odborníky v Evropě.
Rozvoj psychologie v jednotlivých zemích - EuroPsy napomáhá spolupráci mezi univerzitami a může pomoci
ke zvýšení standardů psychologické profese.
Pracovní příležitosti - klienti si budou moci vybrat mezi profesionálem s certifikátem EuroPsy a mezi držitelem
státního diplomu, který nevyžaduje odbornou praxi.
Vyšší status - EuroPsy s sebou přináší prestiž, pro univerzity i pro instituce spolupracující s Evropskou federací
psychologických asociací.
Získávání nových studentů - příležitost rozvíjet učební osnovy v souladu s evropskými standardy.
Co certifikát nabízí?
Kvalifikovanému psychologovi poskytuje prokazatelný doklad o splnění standardů v profesi.
Zaměstnavatelům slouží EuroPsy jako certifikovaný doklad o profesní způsobilosti psychologa v určité
psychologické specializaci a také mu umožňuje porovnávat kvalifikaci v psychologii získanou v různých zemích.
Klientům a široké veřejnosti nabízí ochranu před nekvalitními psychologickými službami. K tomu napomáhá
Registr EuroPsy, v němž jsou uvedeni držitelé certifikátu.
Psychologickým asociacím certifikát poskytuje základní kritéria pro posuzování profesní kvalifikovanosti.
http://europsy.cz/

http://europeansemester2017.upacr.cz/

