Klausimas:
Norėčiau pasiteirauti dėl psichologų veiklos reglamentavimo. Ar bus reglamentuoti tik medicinos
psichologai? Ar aš galėsiu gauti medicinos psichologo licenciją, jeigu šiuo metu dirbu privačiai?
Atsakymas:
Remiantis esama įstatymo redakcija, medicinos psichologai nebūtų išskiriami, t.y. visiems
psichologams tam, kad dirbti savarankiškai, būtų reikalinga licencija. Tam, kad gauti licenciją, yra
būtinos kelios sąlygos: psichologo išsilavinimas, 1 metų trukmės praktinio psichologo darbo veikla
prižiūrint labiau patyrusiam psichologui. Tokiu būdu pradedantis dirbti psichologas įgytų
pakankamas praktinio darbo kompetencijas ir galėtų toliau tobulėti. Licencijos pratęsimui būtų
reikalingas kvalifikacijos kėlimo patvirtinimas.
Visgi reikia paminėti, kad medicinos psichologų licencijavimas vyks ir tuo atveju, jeigu įstatymas
nebus
priimtas.
Sveikatos
apsaugos
ministro
įsakymu
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45F3FF1E1D9F/kmvQBtdHMZ) medicinos psichologai pradedant
2020 metų sausio 1 d. privalės turėti licenciją. Taigi, jeigu įstatymas nebus priimtas, tai klinikiniai ir
sveikatos psichologai dirbantys SAM pavaldume bus licencijuomi pagal Sveikatos apsaugos
ministerijos patvirtintą tvarką. Atsakyti į klausimą ar SAM imsis teikti medicinos psichologo
licencijas ne jos pavaldume esantiems psichologams negalime. Greičiausiai, kad tokiu atveju kiti
psichologai neturėtų galimybės gauti valstybės pripažįstamą licenciją.

Klausimas:
Esu sveikatos psichologė, mano įgytas išsilavinimas ir darbo stažas atitinka reikalavimus sveikatos
psichologo licencijai gauti. Šiuo metu dirbu dvejose darbovietėse: gydymo įstaigoje (9 metai stažo)
ir mokykloje (2 metai stažo). Noriu paklausti: ar gaučiau abi licencijas, jei išeičiau iš gydymo įstaigos
ir likčiau dirbti tik mokykloje.
Atsakymas:
Remiantis šiuo metu (2017-11-16) esama įstatymo redakcija, pereinamuoju laikotarpiu licencija būtų
išduodama tose srityse, kuriose yra 3 metų darbo stažas. Taigi, Jūs iš karto gautumėte sveikatos
psichologo licencija ir edukacinio psichologo po to, kai įgytumėte 3 metų darbo stažą (t.y. po metų).
Bet kokiu atveju Jūsų darbinė veikla nenutrūktų, Jūs galėtumėte dirbti abejose darbovietėse.

Klausimas:
Girdėjau, kad už supervizijas dabar teks mokėti 15000 eurų per metus. Kas apmokės tokias išlaidas?
Ar neužtenka mokslų universitete, už kuriuos taip pat buvo mokama?

Atsakymas:
Sklindantys gandai apie supervizijų kainą yra niekuo nepagrįsti. Pagal esamą įstatymo redakciją,
pradedantis savo profesinę veiklą specialistas turi tai vykdyti su profesine priežiūra. Manome, kad
valstybiniame sektoriuje ši profesinė priežiūra bus užtikrinama panaudojant ministerijų pavaldume
dirbančius psichologus. Kitaip sakant, sveikatos, švietimo ar kitoje srityje pradėjęs dirbti psichologas
bus priskirtas labiau patyrusiam psichologui, kuris palengvins jo profesinės veiklos atlikimą ir
apsaugos nuo dalies neišvengiamai padaromų klaidų. Šis kelias būtų tinkamas tuo atveju, kai įstaigoje
yra keli psichologai. Dažnai taip nėra, be to psichologas gali būti geografiškai nutolęs nuo labiau
patyrusių kolegų, tačiau šiais laikas nuotolinio komunikavimo priemonės padėtų naujai pradėjusiam
specialistui konsultuotis su labiau patyrusiu kolega psichologinio įvertinimo, konsultavimo ar kitais
klausimais.
Taip pat reikia pridurti, kad jeigu Jūs šiuo metu dirbate ir per artimiausiu 3 metu įgysite 3 metų darbo
stažą, tai supervizijų klausimas nėra siejamas su licencijų gavimu. Jūs licenciją pereinamuoju
laikotarpiu gausite darbinės praktikos pagrindu, o supervizijas galite rinktis pagal tai, kiek tai
reikalinga kokybiškos Jūsų praktinės veiklos atlikimui.

Klausimas:
Po psichologijos studijų dar baigiau psichoterapijos studijas, jų metu atlikau supervizijas. Ar man jos
bus užskaitytos?
Atsakymas:
Įstatymas yra orientuotas į ateitį, jau dirbantiems žmonėms užteks 3 metų darbo stažo atskiroje srityje
licencijai gauti. Todėl Jūsų atveju supervizijų užskaityti ir nereikės, jeigu Jūs dirbote psichologo
darbą. Manome, kad tokio pobūdžio supervizijos gali būti užskaitomos, jeigu jos bus atitinkamai
dokumentuotos. Kol kas ši tvarka nėra nustatyta. Įstatymo priėmimo atveju ši tvarka bus kuriama.

Klausimas:
Noriu informacijos dėl psichologų kvalifikacijos, gal jūs galėsite ją suteikti. Esu baigusi mokyklinę
psichologiją, tačiau dirbu socialinėje srityje su žmonėmis, turinčiais įvairią negalią. Ar man reikia
kelti savo kaip psichologės kvalifikaciją? Ko tam reikia? Ir kur dėl to kreiptis?
Atsakymas:
Jeigu Įstatymas bus priimtas, konkrečios jo įgyvendinimo gairės bus formuluojamos Licencijavimo
taisyklėse. Jose bus apibrėžti reikalavimai kvalifikacijos kėlimui. Kvalifikacijos kėlimas turėtų vykti
psichologo praktinės veiklos srityje, būtų pripažįstami įvairūs, tame tarpe ir užsienyje įgytų

kvalifikacijos kėlimo renginių sertifikatai. Lietuvos psichologų sąjunga savo puslapyje talpins
informaciją apie Lietuvoje vykstančius psichologų kvalifikacijai skirtus renginius.

Klausimas:
Perskaičiau Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektą. Ar aš taip pat turėsiu priverstinai lankytis
pas supervizorių? Baigiau Vilniaus universitetą prieš 31 m., visą laiką dirbau psichologe, pagal
galimybes keliu kvalifikaciją.

Atsakymas:
Dabartinis psichologų praktinės veiklos įstatymas numato supervizavimą tik kaip prižiūrimos
praktikos dalį ką tik baigusiems magistro studijas psichologams, arba tiems, kurie keičia vieną
psichologijos sritį į kitą (pvz., iš klinikinės srities pereina dirbti į pedagoginės psichologijos sritį).
Jūsų išsilavinimas ir darbo stažas atitinka reikalavimams – bent trijų metų darbo stažas konkrečioje
srityje, kad gautumėte licenciją. Licencijos bus privalomos visiems per tris metus po įstatymo
įsigaliojimo. Licencija bus pratęsiama kas penkerius metus, tam supervizijų nereikia, tam reikės
surinkti kvalifikacijos mokymų valandas.

