Ansøgningsskema til EuroPsy
Udfyyld skemaet. Udskriv og underskriv
u
det. Scan dokumentet og send det som
m en vedhæfftet fil til
maill: europsy@d
dp.dk sammeen med doku
umentation.
Kontaktinformaation (angiv de oplysningerr, du ønsker, skal
s stå i EuroP
Psy‐registret og
o på certifikaatet)
Forn
navn/Efternaavn:
Adre
esse:
Posttnummer/Byy:
E‐mail adresse:

1. Universitetsuddannelsen i psykologi
Tidsp
punkt for begyyndelse og afsslutning af un
niversitetsstud
dier (hele stud
dieforløb ellerr grader), akad
demiske titler (f.eks. Cand.
Psych, Bachelor, Master),
M
profeessionskontekkst 1), universittet samt lande
et, hvor titlen blev tildelt.

Periode
mm.år‐mm.åår)
(m

Grad

Profe
essionskonte
ekst1)

Universitet

Land

2. Su
uperviseret praksis
Godkkendt superviiseret praksis tilsvarende ett års fuldtidsp
praksis (opgiv oplysninger om
o tidsperiodeer, arbejdsgiver, supervisorr og
profeessionskontekkst(er), som praksis
p
blev ud
dført i, vedlægg dokumentattion tilsvarend
de minimum eet år. Opgiv ku
un kontekster,, som
er fo
ormelt godken
ndt som superrviseret praksiis.

Period
de
(mm.år‐mm.år)

Arb
bejdsgiver

Supervisor

Professio
onskontekst1)

Arb
bejdsgiver

Supervisor

Professio
onskontekst 1)

Autorise
eret
(mm.år‐mm.år)

Sp
pecialistuddaannelse 2)

1)Pro
ofessionskonttekst: Vælg mellem klinisk psykologi,
p
Arb
bejds‐ og Orgaanisationspsykkologi, Pædaggogisk psykolo
ogi, ”Andre”
2) Igangværende eller
e
fuldført specialistudda
s
annelse. Doku
umentation ud
dover oplysninger i tabel err ikke nødvendig.
1

3. Prrofessionsko
ontekst(er)*,, som du harr erhvervet dig
d for at praaktisere som
m selvstændiig psykolog (kryds
(
af):
Klinisk psykologgi
/sun
ndhedspsyko
ologi
Pæd
dagogisk psyykologi

Arbejds‐ og
o organisattionspsykolo
ogi
Andre (sp
pecificer under)

Speccifikation

* Dee fleste vil kunne få godkend
dt én professiionskontekst. Hvis du skal søge
s
flere, skaal du som minimum dokum
mentere 1 års
vejleedt praksis i deen anden proffessionskonteekst. Det er ikkke muligt at fåå godkendt mere end to professionskonttekster.

4. Sp
progkompettence udover dansk og engelsk
e
(hvorr du kan yde
e tjenester tiil patienter eeller kunder som taler an
ndre
spro
og)? Skriv he
er:

Jeg giver
g
samtykkke til, at opllysninger om
m universitetssuddannelse i psykologi, praksisland
p
o
og professionskontekst, dato
d
nummer EurroPsy bliver tilgængelige
i et offentlig
for EuroPsy‐godk
E
kendelse sam
mt national registrerings
r
t
gt register:

Dato
o:

Underskriftt:
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Erklærring om efterlevelse af faagetiske prin
ncipper

Jeg bekræfter
b
heermed at jeg
g har læst, forstået og vil rette mig eft
fter "Etiske prrincipper forr nordiske psyykologer". Jeeg er
indfo
forstået med at eventuellle klagesager rettet mod
d min praksis som psykolo
og vil blive beehandlet af etiknævnet
e
i
Dansk Psykologfforening.

Sted
d:

Dato
o:

Navvn (blokbogsttaver):

erskrift:
Unde
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