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Państwo

Nazwa
regulowaneg
o zawodu
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w języku
narodowym
Lebens- und
Sozialberater

Regulacja
zawodu

Ustawa z dnia
7 czerwca
1990 o
psychologach1

1. Austria

Zakres regulacji oraz wymagania edukacyjne

Ustawa o psychologach reguluje dostęp do zawodu "psychologa" w Austrii:
"§ 1. (1) Tytułu zawodowy "psychologa", przyznawany jest kaŜdemu, kto:
1. Ukończył studia psychologii ze stopniem magistra filozofii lub magistra psychologii
2. Ukończył studia psychologii z doktoratem z filozofii, zgodnie z rozporządzeniem
Państwowego Urzędu ds. Instrukcji publicznych, edukacji i kultury oraz religii, Dziennik
Ustaw Nr 165/1945,
3. Ukończył studia psychologii z tytułem "Diplom Psychologe" Dziennik Urzędowy
Ministerstwa ds. Nauki, Edukacji, Instrukcji Publicznych i oświaty w powiatach nr
171/1943, lub
4. Ukończył studia psychologii na uczelni zagranicznej i studia te zostaną uznane w
Austrii.

Instytucja
odpowiedzialna za
regulację
Ministerstwo Nauki,
Badań Naukowych i
Gospodarki

Email:
service@bmwfw.gv.at
URL:
www.bmwfw.gv.at

Specjalizacje moŜna uzyskać poprzez dodatkowe szkolenia akredytowane przez
Ministerstwo. Psychologowie ze specjalizacjami są zarejestrowani w wykazie
ministerialnym. Obecnie specjalizacje znajdujące się w wykazie ministerialnym to
psychologia kliniczna, psychologia zdrowia i psychoterapia.
Psychologue/
Psycholoog

2. Belgia

1

Ustawa z dnia
8 listopada
1993 r. o
ochronie tytułu
psychologa

Prawo chroni uŜywania tytułu psychologa, ale nie wykonywania zawodu psychologa.
NaleŜy spełnić poniŜsze warunki, Ŝeby móc posługiwać się tytułem psychologa: 1)
naleŜy posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich , o których mowa w pkt. 1
art. 1 ustawy z dnia 8 listopada 1993 r.; 2) Figurować w wykazie komisji psychologów.
Przepisy te mają zastosowanie do pracowników, funkcjonariuszy i niezaleŜnych
praktyków.

Le 8
Novembre 199
3 - Loi sur la

Wykształcenie
W celu wykonywania zawodu "psychologa" w Belgii, wszyscy kandydaci muszą mieć
ukończone co najmniej 5 lat studiów psychologii na poziomie studiów magisterskich,

Komisja Psychologów
Email:
info@commissionpsyc
hologues.be
URL:
www.commissionpsyc
hologues.be
neli@belspo.be

Dostępne na http://www.kollmann.org/impressum/psy.htm
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bez konkretnej specjalizacji. Jest to regulowane przez prawo krajowe.
(http://www.psychologencommissie.be/reglementering)
Belgijska Komisja Psychologów jest organem władzy publicznej, który jest częścią
rządu federalnego. Jest właściwym organem dla wszystkich psychologów w Belgii, jej
zadani obejmują:
- sporządzanie wykazu osób uprawnionych do posługiwania się tytułem psychologa;
- pełni funcie doradcze w wszelkich kwestiach dotyczących tytułu psychologa.

Psycholog

Ustawa Nr.
96/2004 Coll.,
§ 22

3. Czechy

Wykształcenie
Zdobycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu psychologa w opiece
zdrowotnej wymaga ukończenia 5 letnich akredytowanych studiów psychologii
zakończonych tytułem magistra.

Ministerstwo Zdrowia
http://uok.msmt.cz/uok/r
u_detail.php?id=578&dl
=en&flet=P&forg=0&fty
pe=0&fpg=3&ftxt=

Przed zdobyciem wymaganych kwalifikacji, przyszły psycholog moŜe pracować słuŜbie
zdrowia pod nadzorem wykwalifikowanego psychologa klinicznego.
Psykologi /
psykolog

Brak danych

Zawód psychologa jest regulowany i chroniony przez prawo fińskie.3
Na studiach magisterskich z psychologii nie wybiera się specjalizacji, wszyscy
absolwenci mają takie same kwalifikacje. Dodatkowe szkolenia wymagane są dla osób
chcących specjalizować się w dziedzinie neuropsychologii lub psychoterapii.

4. Finlandia

W celu uzyskania zezwolenia na pracę jako psycholog w Finlandii oprócz studiów
magisterskich z psychologii przyszli psychologowie muszą jednocześnie wyrobić
licencję „Valvira” wydawaną przez Narodowy Urząd Nadzoru nad Opieką Społeczną i
Zdrowiem (www.valvira.fi). Psycholodzy pracujący z pacjentami, takŜe w szkołach, są
traktowani jako część słuŜby zdrowia (zawody medyczne).
Psychologue

5. Francja

2
3

4

Ustawa nr 90255, Dziennik
Ustaw z dnia

We Francji, tytuł "Psychologa" mogą uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły studia
psychologii na poziomie magisterskim lub które uzyskały specjalistyczne certyfikaty
wymienione w ustawie nr 90-255.4

Narodowy Urząd
Nadzoru nad Opieką
Społeczną i Zdrowiem
Email:
kirjaamo@valvira.fi
URL: www.valvira.fi

Brak danych

Dostępne na http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1993110835&la=f&fromtab=loi&sql=dt=%27loi%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1, [15.07.2014 r.].
Dostępne na http://www.psyli.fi/inenglish#StatusofPsychologists, [15.07.2014 r.].

Dostępne na http://dcalin.fr/textoff/psychologues_1990_decret_modifie.html, [15.07.2014 r.].
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Oraz inne
(patrz kolumna
obok)

Zawód psychologa we Francji reguluje równieŜ:
- Ustawa nr 85-772 z dnia 25 lipca 1985 r.: Art. 1: Stosowanie tytułu zawodowego
psychologa, przysługuje osobom posiadających dyplom, świadectwo lub potwierdzenie
ukończenia studiów wyŜszych i potwierdzające przygotowanie do pracy zawodowej,
osoba posługująca się tytułem psychologa ,musi być wpisana na państwową listę,
jednocześnie absolwenci uczelni zagranicznych mogą ubiegać się o tytuł psychologa o
ile ich dyplomy zostaną uznane za równowaŜne do krajowych kwalifikacji wymaganych
do wykonywania tego zawodu.
PowyŜsza ustawa oraz ustawa nr 2005-97 z dnia 3 lutego 2005 r. uzupełniającą
powyŜszą ustawę przedstawiają wykaz kwalifikacji umoŜliwiających posługiwanie się
tytułem psychologa.

Psychológos

Wykształcenie
Wymóg 4 lat studiów licencjackich z psychologii zakończonych pracą licencjacką
(Ustawa 1979,1998 278/79; 1331/b/98) oraz dodatkowe kwalifikacje.

6. Grecja

7. Niemcy

Brak danych

KaŜdy z 16 landów niemieckich
Psychologe
Ustawa o
zdrowiu Art.
7ff, Art. 6 ptk.
8. Liechten
1 lit. q
stein
Gesundheitsge
setz, LGBl.
2008 Nr. 30
iVm.

ma autonomiczny system edukacyjny. Istnieją róŜne regulacje dla psychologów w poszczególnych regionach.
Biuro Usług
Zdrowotnych
Wykształcenie
Amt für
W celu uzyskania dostępu do zawodu, wymagane są studia z psychologii zakończone
Gesundheitsdienste
tytułem magistra i 3 letnie szkolenie podyplomowe pod nadzorem wyspecjalizowanego
psychologa (co najmniej 50% czasu w klinice, ambulatoriach lub instytucji zajmujących
Email: info@ag.llv.li
się psychologią). Uniwersytet w Liechtensteinie nie prowadzi kierunku psychologia.
URL:
www.llv.li/amtsstellen
/llv-agd-home.htm

9. Malta

Prawo regulujące zawód psychologa na Malcie zostało uchwalone w 2004 r. dzięki

Psychologist

Ustawa o

Malta Psychology
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zawodzie
psychologa
Art. 10 (471)

naciskom dwóch organizacji – maltańskiego Związku Zawodowego Psychologów oraz
maltańskiego Stowarzyszenia Psychologów. Ustawa chroni i reguluje zawód
psychologa, a takŜe praktykę wykonywania tegoŜ zawodu (art. 3 (1)).

Professional Board

Psychologiem moŜe zostać osoba legitymująca się dyplomem magistra z psychologii
uznanym przez uniwersytet na Malcie lub osoba posiadająca kwalifikacje uznane za
równowaŜne przez państwową radę psychologów (Malta Psychology Professional
Board). Dodatkowym wymogiem jest odbycie 2 letniego staŜu pod nadzorem
wykwalifikowanego psychologa.
Zdobycie specjalizacji wymaga dodatkowych kwalifikacji (art. 3(2)).
Kandydaci na studia magisterskie z psychologii muszą biegle posługiwać się językiem
maltańskim oraz spełniać następujące kryteria:
- ukończyć studia licencjackie z psychologii (szczegółowe wymagania)
- Kandydaci posiadający tytuł licencjata muszą przepracować co najmniej 2400 godzin
pod nadzorem specjalistów.
Psycholoog,
gezondheidsz
org
Psychologist,
health care
(EN)
10. Holandia
Psychologue
sanitaire
(FR)
Psychologe,
gesundheitsp
flege (DE)
Psicólogo
11. Portugali
a

Brak danych

Ministerstwo Zdrowia,
Opieki Społecznej i
Sportu.

Psycholog nie znajduje się na liście holenderskich zawodów regulowanych, ale Komisja
Europejska twierdzi, Ŝe zawód psychologa w Holandii jest regulowany.

Ustawa z dnia
4 września
2008, nr
57/2008.
Lei Nº
57/2008, de 4

The Ordem dos
Psicólogos
Warunkiem wykonywania zawodu psychologa w Portugalii jest wpisanie kaŜdego
psychologa na listę „Ordem dos Psicólogos”.

Email:
info@ordemdospsicol
ogos.pt
URL:
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de Setembro

Psykolog

4 kap. 1 och 5
§§
patientsäkerhe
tslagen
(2010:659).

12. Szwecja

Ustawa o
słuŜbie
zdrowia i
zawodach
pokrewnych
Nr 1182 z
2009 r.
13. Wielka
Brytania

https://www.ordemdos
psicologos.pt
W Szwecji, tytuł "Psychologa" jest chroniony przez prawo i moŜe być uŜywany tylko
przez osobę, która posiada licencję lub odbywa staŜ. Studia z psychologii w Szwecji są
oparte nauce praktycznej.
Po zakończeniu studiów psychologii z tytułem magistra nauk psychologicznych
absolwenci zanim, będą mogli ubiegać się o licencję psychologa z Krajowej Rady
Zdrowia i Opieki Społecznej muszą odbyć 12 miesięczny staŜ pod nadzorem
doświadczonego psychologa.
Psycholog moŜe specjalizować się w psychologii pracy i organizacji, psychologii
klinicznej i zdrowia, psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej. Wielu
psychologów kontynuuje naukę na kierunku psychoterapii.
Ustawowa regulacja zawodu psychologa została wprowadzona z dniem 1 lipca 2009 r. w
związku z tą ustawą powstała lista psychologów praktyków zatwierdzana przez Radę
zawodów słuŜby zdrowia.5
Ochronie i regulacji podlegają następujące obszary i tytułu zawodowe: psycholog
kliniczny, doradca psychologiczny, psycholog w systemie edukacji, psycholog sadowy,
psycholog w obszarze zawodowym, psycholog sportu.
Warunkiem rejestracji jest ukończenie kursu akredytowanego przez radę zawodów
słuŜby zdrowia.

Krajowej Rady
Zdrowia i Opieki
Społecznej
Email:
socialstyrelsen@social
styrelsen.se
URL:
www.socialstyrelsen.s
e

Rada zawodów słuŜby
zdrowia
Health and Care
Professions Council
www.hcpc-uk.org

Wykształcenie
Wymagane jest posiadanie podyplomowego wykształcenia obejmującego elementy
praktyki odbywanej pod nadzorem, są to odpowiednio: doktorat z psychologii klinicznej,
doktorat z zakresu doradztwa psychologicznego, doktorat z zakresu psychologii w
systemie edukacji, tytuł magistra psychologii sądowej łącznie z certyfikatem
Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychologów, tytuł magistra psychologii w zakresie sportu
równieŜ z powyŜszym certyfikatem.

5

Dostępne na http://www.bps.org.uk/what-we-do/bps/regulation-psychology/regulation-psychology, [15.07.2014 r.].
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