
	  
	  
	  

I	   corsi	  di	   laurea	  di	  Psicologia	  dell’Università	  Cattolica	  consentono	  di	   richiedere	   il	   riconoscimento	  Europsy	  
(Certificato	  Europeo	  in	  Psicologia).	  	  Lo	  studente	  in	  questo	  caso	  deve	  sostenere	  un	  corso	  a	  scelta	  di	  almeno	  4	  
Cfu,	  appartenente	  all’ambito	  psicologico,	  dal	  settore	  M-‐PSI/01	  al	  settore	  M-‐PSI/08.	  	  
	  
La	   Certificazione	   europea	   in	   psicologia,	   EuroPsy,	   promossa	   dall’European	   Federation	   of	   Psychologists’	  
Associations	  (EFPA),	  è	  finalizzata	  a	  sviluppare	  un	  quadro	  di	  riferimento	  comune	  per	  la	  formazione	  accademica	  
e	  professionale	  degli	  psicologi,	  secondo	  standard	  di	  qualificazione	  condivisi	  a	  livello	  europeo.	  	  	  
	  
La	   Certificazione	   viene	   rilasciata,	   su	   richiesta	   del	   professionista,	   dal	  National	   Awarding	   Committee	   (NAC),	  
dura	  	   un	   periodo	   di	   sette	   anni	   ed	   è	   rinnovabile.	   Allo	   stato	   attuale	   EuroPsy	   può	   essere	   considerata	   una	  
“Professional	  Card”	  così	  com’è	  intesa	  dalla	  Direttiva	  2005/36/EC	  (art.	  32	  e	  33),	  che	  può	  facilitare	  la	  mobilità	  
professionale,	  accelerando	  lo	  scambio	  di	  informazioni	  tra	  i	  paesi	  membri.	  	  	  
	  
La	   certificazione	  europea	  può	  essere	  di	   tipo	  base	  o	   avanzata.	   La	   certificazione	  di	   base	  	   è	  oramai	   a	   regime,	  
mentre	  in	  fase	  di	  sperimentazione	  avanzata	  vi	  sono	  quella	  in	  Psicoterapia	  e	  quella	  in	  Psicologia	  del	  lavoro	  e	  
delle	   organizzazioni.	   Ulteriori	   informazioni	   al	   riguardo	   sono	   riportate	   nell'allegato	   e	   sul	   sito	   del	   NAC	   Italy	  
(http://www.inpa-‐europsy.it/).	  



CCooss’’èè  EEuurrooPPssyy  
 

EEuurrooPPssyy  èè  uunnaa  ““CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  eeuurrooppeeaa  iinn  PPssiiccoollooggiiaa””    
ppeerr  rreennddeerr  nnoottoo  aa  cclliieennttii,,  ddaattoorrii  ddii  llaavvoorroo  ee  ccoolllleegghhii  cchhee  
uunnoo  ppssiiccoollooggoo  hhaa  aaccqquuiissiittoo  ccoommppeetteennzzee  rriiccoonnoosscciiuuttee  aa  
lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  ppeerr  ffoorrnniirree  pprreessttaazziioonnii  ppssiiccoollooggiicchhee  iinn  
uunnoo  ddeeii  sseegguueennttii  aammbbiittii::  CClliinniiccaa  ee  ssaalluuttee  --  
EEdduuccaazziioonnee  --  LLaavvoorroo  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii..    
  
La Certificazione è rilasciata su richiesta del 
professionista, dal Comitato Nazionale dello stato 
membro, sulla base di uno standard europeo di 
formazione accademica e professionale e  permette al 
professionista l’iscrizione al Registro EuroPsy.  
EEuurrooPPssyy  èè  uunnaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  bbaassee..    
  

SSoonnoo  iinn  ffaassee  ddii  aavvvviioo  uulltteerriioorrii  cceerrttiiffiiccaazziioonnii  ddii  eexxppeerrttiissee  
ssppeecciiaalliizzzzaattaa,,    aadd  eesseemmppiioo,,  iinn  PPssiiccootteerraappiiaa  oo  iinn  
PPssiiccoollooggiiaa  ddeell  LLaavvoorroo  ee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii..  
  
  

  
CCoommee  èè  ssttaattoo  ssvviilluuppppaattoo  EEuurrooPPssyy  

  

LL’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraallee  ddeellll’’EEFFPPAA  ((FFeeddeerraazziioonnee  
EEuurrooppeeaa  ddeellllee  AAssssoocciiaazziioonnii  ddeeggllii  PPssiiccoollooggii))  iill  1100  lluugglliioo  
22000055  aa  GGrraannaaddaa  hhaa  aapppprroovvaattoo  llaa  pprrooppoossttaa  ddeellllaa  

““CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  EEuurrooppeeaa  iinn  PPssiiccoollooggiiaa””..  SSeeii  ppaaeessii  
eeuurrooppeeii  ffrraa  ii  qquuaallii  ll’’IIttaalliiaa  ssoonnoo  ssttaattii  sscceellttii  ppeerr  uunnaa  
ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ppiilloottaa,,  pprriimmaa  ddeellll’’aavvvviioo  ddeellllaa  
iimmpplleemmeennttaazziioonnee  iinn  ttuuttttaa  ll’’EEuurrooppaa  iinniizziiaattaa  nneell  22000099..    
  

  
PPrriinncciippii  gguuiiddaa  

  

11..  pprroommuuoovveerree  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  sseerrvviizzii  
ppssiiccoollooggiiccii  iinn  EEuurrooppaa..  OOggnnii  cciittttaaddiinnoo  eedd  ooggnnii  
iissttiittuuzziioonnee  ddeevvoonnoo  ppootteerr  ootttteenneerree  pprreessttaazziioonnii  

ppssiiccoollooggiicchhee  ddaa  ppeerrssoonnaallee  qquuaalliiffiiccaattoo  ee  
ccoommppeetteennttee;;    

22..  ttuutteellaarree  uutteennttii  ee  cciittttaaddiinnii  eeuurrooppeeii  aattttrraavveerrssoo  
ssttaannddaarrdd  ddii  qquuaalliittàà  ee  pprrootteeggggeerree  iill  ppuubbbblliiccoo  ddaa  
pprreessttaattoorrii  ddii  sseerrvviizzii  nnoonn  qquuaalliiffiiccaattii;;  

33..  pprroommuuoovveerree  llaa  mmoobbiilliittàà  ddeeggllii  ppssiiccoollooggii  
ppeerrmmeetttteennddoo  lloorroo  ddii  pprraattiiccaarree  oovvuunnqquuee  iinn  

EEuurrooppaa,,  ppuurrcchhéé  aabbbbiiaannoo  ii  ttiittoollii  aaddaattttii;;  
44..  aassssiiccuurraarree  cchhee  EEuurrooPPssyy  ssiiaa  ccoonncceessssaa  ssuullllaa  bbaassee  

ddii  ssttaannddaarrdd  eeuurrooppeeii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  aaccccaaddeemmiiccaa  
ee  pprrooffeessssiioonnaallee    ee  ddeellllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  
ddii  ssttaannddaarrdd  eettiiccii  eeuurrooppeeii  ee  nnaazziioonnaallii;;  

55..  aassssiiccuurraarree  cchhee  iill  ssiisstteemmaa  EEuurrooPPssyy  eevviittii  ddii  
ddiiffffeerreennzziiaarree  ggllii  ppssiiccoollooggii  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  
nnaazziioonnaalliittàà  ee  ddeell  ccoonntteessttoo  ffoorrmmaattiivvoo  oo  

pprrooffeessssiioonnaallee,,  ee  cchhee  rriiccoonnoossccaa,,  ccoommee  pprriinncciippiioo  
pprreevvaalleennttee,,  ll''aallttaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee;;    

66..  ggaarraannttiirree  iill  ppoosssseessssoo  ddii  ccoommppeetteennzzee  aaddeegguuaattee    
nneellllaa  ffaassee  iinniizziiaallee  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  pprrooffeessssiioonnaallee;;    

77..  mmaanntteenneerree  aattttiivvaammeennttee  llaa  ccoommppeetteennzzaa..  PPeerr  
qquueessttoo  EEuurrooPPssyy  ssaarràà  aasssseeggnnaattoo  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  
ddii  tteemmppoo  lliimmiittaattoo  ee  ppoottrràà  eesssseerree  rriinnnnoovvaattoo,,  
sseemmpprree  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  lliimmiittaattoo  ddii  tteemmppoo,,  iinn  

pprreesseennzzaa  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà  ddooccuummeennttaattaa  nneellllaa  
pprraattiiccaa  ee  nneelllloo  ssvviilluuppppoo  pprrooffeessssiioonnaallee;;  

88..  rriissppeettttaarree  llee  lleeggggii  vviiggeennttii  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  cchhee  
ddiisscciipplliinnaannoo  llaa  pprrooffeessssiioonnee  ddeeggllii  ppssiiccoollooggii..  

  

  
CChhii  rriillaasscciiaa  EEuurrooPPssyy  

  
LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  EEuurrooPPssyy  ee  
ddeellll’’iissccrriizziioonnee  aall  RReeggiissttrroo  èè  aasssseeggnnaattaa  aall  CCoommiittaattoo  

EEuurrooppeeoo  cchhee  ddeelleeggaa  ttaallii  ccoommppiittii  aall  CCoommiittaattoo  NNaazziioonnaallee..  
  
  
  

CChhii  ppuuòò  ootttteenneerree  EEuurrooPPssyy  iinn  IIttaalliiaa  
  

SSoonnoo  pprreevviissttee  dduuee  pprroocceedduurree::  llaa  pprroocceedduurraa  ssttaannddaarrdd  ee  iill  
““ggrraannddppaarreennttiinngg””..  

  
AA))  PPrroocceedduurraa  ““ssttaannddaarrdd””  

EEuurrooPPssyy  ppuuòò  eesssseerree  aasssseeggnnaattoo  aadd  ooggnnii  ppssiiccoollooggoo  cchhee::  

��  hhaa  ccoommpplleettaattoo  ccoonn  ssuucccceessssoo  uunn  ccuurrrriiccuulluumm  
aaccccaaddeemmiiccoo  iinn  PPssiiccoollooggiiaa  ddeellllaa  dduurraattaa  eeqquuiivvaalleennttee  

aadd  aallmmeennoo  55  aannnnii  ddii  ssttuuddiioo  aa  tteemmppoo  ppiieennoo;;    

��  hhaa  eeffffeettttuuaattoo  uunnaa  pprraattiiccaa  ssuuppeerrvviissiioonnaattaa  ((ttiirroocciinniioo  

pprrooffeessssiioonnaallee))  ppeerr  uunnaa  dduurraattaa  ddii  aallmmeennoo  11  aannnnoo  aa  
tteemmppoo  ppiieennoo;;  

��  hhaa  ssuuppeerraattoo  ll’’eessaammee  ddii  SSttaattoo  eedd  èè  iissccrriittttoo    aallllaa  

sseezziioonnee  AA  ddeellll’’AAllbboo  ddeeggllii  PPssiiccoollooggii;;  

��  ssoottttoossccrriivvee  uunn  iimmppeeggnnoo  ssccrriittttoo  ddii  aacccceettttaarree  ii  
pprriinncciippii  ddii  ccoonnddoottttaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeell  MMeettaaCCooddiiccee  
ddii  EEttiiccaa  PPrrooffeessssiioonnaallee  ddeellll’’EEFFPPAA  ee  ddii  ccoonndduurrrree  llee  
aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallii  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  CCooddiiccee  

ddeeoonnttoollooggiiccoo  ddeeggllii  ppssiiccoollooggii  iittaalliiaannii..    
  
BB))  PPrroocceedduurraa  ““GGrraannddppaarreennttiinngg””    
SSiinnoo  aall  3311  ggiiuuggnnoo  22001133  EEuurrooPPssyy  ppuuòò  eesssseerree  aasssseeggnnaattoo  
aadd  ooggnnii  ppssiiccoollooggoo  iissccrriittttoo  aallllaa  sseezziioonnee  AA  ddeellll’’AAllbboo  cchhee  ::  

��  hhaa  ccoommpplleettaattoo  ccoonn  ssuucccceessssoo  uunn  ccuurrrriiccuulluumm  

aaccccaaddeemmiiccoo;;  

��  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffoorrnniirree  pprroovvaa  ddii  eessppeerriieennzzaa  llaavvoorraattiivvaa  
ccoommee  ppssiiccoollooggoo  ((440000  oorree  ppeerr  aannnnoo  ppeerr  55  aannnnii  nneeggllii  

uullttiimmii  1100));;  

��  ssoottttoossccrriivvee  uunn  iimmppeeggnnoo  ssccrriittttoo  ddii  aacccceettttaarree  ii  
pprriinncciippii  ddii  ccoonnddoottttaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeell  MMeettaaCCooddiiccee  
ddii  EEttiiccaa  PPrrooffeessssiioonnaallee  ddeellll’’EEFFPPAA  ee  ddii  ccoonndduurrrree  llee  
aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallii  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  CCooddiiccee  

ddeeoonnttoollooggiiccoo  ddeeggllii  ppssiiccoollooggii  iittaalliiaannii..    
  
  
LLoo  PPssiiccoollooggoo  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellllaa  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  
EEuurrooPPssyy  aavvrràà  iill  ttiittoolloo  ddii  ““PPssiiccoollooggoo  RReeggiissttrraattoo  

EEuurrooPPssyy””..  
  
  
  
  

VVaalliiddiittàà  ddii  EEuurrooPPssyy  

 
EEuurrooPPssyy  èè  vvaalliiddoo  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  77  aannnnii..    
PPeerr  llaa  rriiaasssseeggnnaazziioonnee  èè  nneecceessssaarriioo  ddaarr  pprroovvaa  ddeell  
mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ccoommppeetteennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ssoottttoo  
ffoorrmmaa::  
aa))  ddii  uunn  nnuummeerroo  ssppeecciiffiiccaattoo  ddii  oorree  ddii  pprraattiiccaa  ccoommee  

ppssiiccoollooggoo;;  
bb))  ddii  aaddeegguuaattaa  ffoorrmmaazziioonnee  ccoonnttiinnuuaa  ee  ssvviilluuppppoo  
pprrooffeessssiioonnaallee..  



 
 

LLee  ccoommppeetteennzzee  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ttiirroocciinniioo  

  

AAll  ffiinnee  ddii  ootttteenneerree  llaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  bbaassee  EEuurrooPPssyy  lloo  
ppssiiccoollooggoo  ddeevvee  ssvviilluuppppaarree  ee  ddiimmoossttrraarree  ddii  ppoosssseeddeerree  
dduuee  ttiippii  ddii  ccoommppeetteennzzee::    
aa))  ccoommppeetteennzzee  pprriimmaarriiee,,  cchhee  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  aall  

ccoonntteennuuttoo  ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  ppssiiccoollooggiiccoo  
ddeellll’’eesseerrcciizziioo  pprrooffeessssiioonnaallee;;  

bb))  ccoommppeetteennzzee  ttrraassvveerrssaallii  ((eennaabblliinngg)),,  cchhee  

ccoonnsseennttoonnoo  aall  pprrooffeessssiioonniissttaa  ddii  ffoorrnniirree  pprreessttaazziioonnii  
eeffffiiccaaccii..  

  
Tali competenze verranno valutate nell’ambito del 
tirocinio professionale in riferimento al contesto per il 
quale viene rilasciata la certificazione di base: Clinica e 
salute, Educazione,  Lavoro e organizzazioni, Altro. 

  
  
  

IIll  CCoommiittaattoo  NNaazziioonnaallee  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  
EEuurrooPPssyy    

  
NNAACC--IIttaallyy  

  
IIll  NNAACC--IIttaallyy  èè  ssttaattoo  nnoommiinnaattoo  ddaallll’’IINNPPAA  ““IIttaalliiaann  
NNeettwwoorrkk  ooff  PPssyycchhoollooggiissttss  AAssssoocciiaattiioonnss””  eedd  èè  ccoommppoossttoo  ddaa::  
  
MMaarrccoo  DDeeppoolloo  ((AAIIPP))  ––  AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa  ddii  PPssiiccoollooggiiaa  

FFiioorreellllaa  GGiiuussbbeerrttii  ((CCPPFFPP))  ––  CCoonnffeerreennzzaa  PPrreessiiddii  FFaaccoollttàà  ddii  

PPssiiccoollooggiiaa  

MMaarrccoo  GGuuiicccciiaarrddii  ((CCNNOOPP))  ––  CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  OOrrddiinnee  ddeeggllii  

PPssiiccoollooggii  ((PPrreessiiddeennttee))  
MMaarriioo  SSeelllliinnii  ((AAUUPPII))--  AAssssoocciiaazziioonnee  UUnniittaarriiaa  PPssiiccoollooggii  IIttaalliiaannii  

VViittoo  TTuummmmiinnoo  ((FFIISSSSPP))  ––  FFeeddeerraazziioonnee  IIttaalliiaannaa  SSoocciieettàà  

SScciieennttiiffiicchhee  ddii  PPssiiccoollooggiiaa  

  

  LL’’IINNPPAA  hhaa  pprroovvvveedduuttoo  aa  nnoommiinnaarree  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  iill  
rriillaasscciioo  ddeellllaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  EEuurrooPPssyy  ddii  eexxppeerrttiissee  

ssppeecciiaalliizzzzaattaa  iinn  PPssiiccootteerraappiiaa..    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

CCoommee  ootttteenneerree  EEuurrooPPssyy  

 
Il costo della certificazione base EuroPsy, comprensivo 
della quota richiesta dall’EFPA, è pari a 50 euro per il 
primo anno e 50 euro per il secondo anno di adesione: 
nulla è dovuto per i restanti anni di validità della 
certificazione europea. 
  
Il modulo per far richiesta di EuroPsy  ee  uunnaa  bbrreevvee  
gguuiiddaa  aallllaa  ssuuaa  ccoommppiillaazziioonnee  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  ssiittoo::    
wwwwww..iinnppaa--eeuurrooppssyy..iitt  

  
  
  
  
  
  
  

PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii    rriivvoollggeerrssii  ddiirreettttaammeennttee  aall    

NNAACC--IIttaallyy  
VViiaa  AArreennuullaa  1166//AA,,  0000118866  RRoommaa  

TTeell..  0066//66886677553366  ––  ffaaxx  0066//6688880033882222  
oo  vviissiittaarree  iill  ssiittoo::  wwwwww..iinnppaa--eeuurrooppssyy..iitt  
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