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EFPSA: ASOCIÁCIA, VEĽKÁ RODINA, PRIATEĽ  
A KONGRES 2009 

 
Janka Bartošová 

 
 
EFPSA, Európska federácia asociácií študentov psychológie, patrí už viac ako 20 rokov 

medzi najatraktívnejšie asociácie pre takmer každého študenta psychológie, ktorý mal 
šancu/možnosť sa s ňou zoznámiť. EFPSA bola oficiálne založená v roku 1987 počas 
prvého Medzinárodného kongresu študentov psychológie, ktorý sa konal v Portugalsku 
a dnes zastrešuje 25 študentských organizácií z 25 európskych krajín a niekoľko ďalších 
krajín, ktoré plánujú v budúcnosti rozšíriť jej rady. Poháňaná svojím poslaním, víziami 
a hodnotami, EFPSA priťahuje každým rokom viac a viac študentov, v súčasnosti združuje 
asi 250 000 študentov psychológie z celej Európy. 

 
EFPSA je multikultúrnou a pestrou sieťou európskych študentských asociácií 

fungujúcou na dobrovoľnej báze práce študentov. Jej poslaním je reprezentovať potreby 
a záujmy európskych študentov psychológie, podporovať  vedeckú spoluprácu ako 
aj kultúrnu výmenu medzi nimi a zvýšiť ich mobilitu. 

Jej cieľom je byť dôveryhodným a uznávaným zástupcom európskych študentov 
psychológie, zahrňujúcim študentov samotných, psychológov, inštitúcie a profesionálne 
organizácie na národnej i európskej úrovni. 

 
 
Štruktúra 
 
Federácia sa skladá z troch zložiek. Prvou je valné zhromaždenie (General Assembly), 

ktoré má „zákonodarnú moc“ a je tvorené národnými zástupcami. Každá členská krajina 
má svojho vlastného národného zástupcu, ktorého úlohou je vytvárať spojenie medzi 
Národnou organizáciou a EFPSA.  

Výkonný výbor (Executive Board) sa stará o všetky nevyhnutné otázky týkajúce sa 
samotného fungovania a napredovania EFPSA. A nakoniec správny výbor (Board of 
Management), ktorý je zriadený v rámci výkonného výboru a zaoberá sa strategickými 
otázkami, dlhodobým plánovaním a monitorovaním práve prebiehajúcich akcií v rámci 
federácie.  

 
EFPSA povzbudzuje prácu a aktivity študentov. Má 4 základné služby – servisy, ktoré 

sú nenahraditeľnými nástrojmi pri dosahovaní jej cieľov a ktoré pokrývajú rôzne oblasti 
záujmov:  

 
Štúdium v zahraničí 

Tento servis zabezpečuje študentom vysokých škôl informácie o miestach, kde všade 
v Európe sa psychológia vyučuje a o možnostiach študijných pobytov na týchto školách. 
Zdôrazňuje pritom každodennú skúsenosť a situácie, s ktorými sa pravdepodobne pri 
takýchto pobytoch študenti stretávajú. Je to ako sa pýtať priateľa! Ponúka nápady ako 
zvládnuť každodenné záležitosti študijného pobytu, možnosti zisku financií a taktiež 
sekciu, kde je možné nájsť príbehy a skúsenosti so štúdiom v zahraničí. V súčasnej dobe 
sa tím pracujúci pre tento servis snaží zabezpečiť najnovšie informácie o EuroPsy. 
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Research Network 
Táto služba podnecuje študentov k zlepšeniu kvality výskumu a k hľadaniu prostriedkov 

a motivácie pre spoluprácu na poli psychologického výskumu a výuky na európskej úrovni. 
Skladá sa z dvoch hlavných aktivít. Prvou je príprava elektronického študentského 
časopisu – JEPS (Journal of European Psychology Students), ktorý ponúkne možnosť 
študentom na rôznej úrovni publikovať ich prvý výskumný projekt a akademické úspechy. 
Táto publikácia má za cieľ poskytnúť študentovi prvú skúsenosť s uverejnením jeho práce, 
s výhodou rozsiahlej spätnej väzby od „kritikov“. Aktuálne sa dokončujú prípravy prvého 
vydania tohto časopisu. 

Druhou, veľmi úspešnou, aktivitou je organizovanie Európskej letnej školy. Toto leto (19. 
- 26. 7. 2009) sa uskutoční už tretia letná škola na tému Social Inequalities a bude sa 
konať v Rumunsku. V rámci letnej školy každoročne vzniká 5 pracovných skupín vedených 
študentmi doktorského štúdia a počas jedného týždňa študenti získavajú nevyhnutné 
teoretické (vo forme prednášok) a praktické znalosti potrebné na následné uskutočnenie 
interkultúrneho výskumu v psychológii. 

 
Travel Network 
Ako protiklad k vedeckému a na štúdium orientovanému servisu existuje Travel 

Network, servis poskytujúci študentom šancu cestovať bez nákladov na ubytovanie. 
Okrem toho majú možnosť spoznať mladých kolegov, ich mestá a univerzity uvoľnenou, 
neformálnou cestou. Základným princípom tejto služby je: „študent psychológie, ktorý 
poskytne ubytovanie inému študentovi psychológie cestujúcemu po Európe, na oplátku 
dostane prístup k databáze študentov poskytujúcich možnosť ubytovania vo svojich 
domovoch“.  

 
Activities Office 

Keďže EFPSA je najmä o študentských „aktivitách a mobilite“, štvrtým servisom je 
Activities Office. Táto služba riadi a monitoruje medzinárodné študentské udalosti akými sú 
kongresy, semináre, letné školy, výmenné pobyty, stretnutia…a to prostredníctvom 
vytvárania užitočného „know how“ v podobe manuálov pre organizáciu, či pre získavanie 
podpory na jednotlivé podujatia. Taktiež pravidelne zaktuálňuje prehľad o udalostiach 
týkajúcich sa psychológie v jednotlivých členských štátoch EFPSA, s cieľom rozšíriť obzor 
a povzbudiť medzinárodnú kooperáciu medzi študentmi.  

 
Najvýznamnejšou udalosťou v EFPSA je výročný kongres. Táto udalosť každoročne 

fascinuje, inšpiruje a priťahuje okolo 200 (v budúcom roku je plán rozšíriť počet účastníkov 
na 250) študentov z celej Európy. Pozýva študentov stretnúť sa a užiť si týždeň plný 
rôznorodých aktivít, kompletného odborného i kultúrneho programu a obľúbených 
spoločenských aktivít. Podrobná správa z nedávno uskutočneného tohtoročného kongresu 
tvorí druhú časť článku.  

 
V rámci EFPSA sa zvykne s úsmevom hovoriť, že práve EFPSA je tou najlepšou vecou, 

ktorá sa v psychológii udiala od legendárnej frázy: „Chceš sa o tom porozprávať?“ (“Would 
you like to talk about it?”). Podrobnejšie informácie ako aj dokumenty organizácie môžete 
nájsť na www.efpsa.org. 
 

 
 
 

http://www.efpsa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=113
http://www.efpsa.org/
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23. KONGRES EFPSA 2009 

 
V dňoch 26. 4. – 3. 5. 2009 sa uskutočnil už 23. kongres EFPSA (The European 

Federation of The Psychology Students Associations) s názvom Diversity Unites na hrade 
Altleiningen v Nemecku. Za ČASP (Česká asociace studentů psychologie) sme sa na 
kongrese zúčastnili štyria študenti UP Olomouc vďaka podpore ČMPS a našej univerzity.  

 
Počas celého týždňa sa konali prednášky a workshopy viazané na tému kongresu ako 

aj bohatý spoločenský program. V rámci odborného programu prebiehala súťaž 
študentských prezentácií, výskumov a workshopov, v poslednom menovanom sa našim 
zástupcom Martinovi Kučerovi a Ivovi Hrdinovi podarilo v hlasovaní účastníkov zvíťaziť 
s témou zážitkovej pedagogiky.  

V rámci aktivít EFPSA sa v úvode konalo valné zhromaždenie (General Assembly), kde 
prezident Aart Franken z Holandska v krátkosti zhodnotil činnosť uplynulého mandátu, 
najmä však predstavil novú verziu stanov a vnútorných pravidiel, na ktorých sme ako 
správny výbor po celý rok pracovali. Národní zástupci, ktorí majú právo voľby, odsúhlasili 
zmenu stanov a vnútorných pravidiel pre tento rok (aby EFPSA mohla byť oficiálne 
zaregistrovaná v Bruseli) a taktiež zvolili nový správny výbor (Board of Management). 
Novým prezidentom EFPSA sa stal Priit Tinits (Estónsko), viceprezidentkou Dorota 
Wisniewska (Poľsko), ďalej vedúcim financií v ďalšom mandáte bude Kosta Bovan 
(Chorvátsko), hlavnou tajomníčkou Rebecca Coenning (Veľká Británia), koordinátorkou 
národných zástupcov Mariliin Saar (Estónsko), koordinátorkou pre komunikáciu Dominika 
Szymanska (Poľsko) a koordinátorkou aktivít poriadaných EFPSA sa stala Lisa Wagner 
(Nemecko). Všetci kandidáti predostreli svoje predstavy a plány na nasledujúci mandát 
2009/2010. Podľa novej úpravy stanov sa pre väčšiu stabilitu federácie ustanovila funkcia 
bývalého prezidenta (Immediate Past president), ktorým sa automaticky stal Aart Franken 
a ktorý bude pomáhať novému vedeniu vo všetkých oblastiach, najmä však v externých 
vzťahoch. 

Hlavnou úlohou správneho výboru počas kongresu bolo stanoviť plán akcií na 
nasledujúci mandát a zostaviť výkonný výbor (Executive Board), bez ktorého by 
fungovanie EFPSA nebolo možné. Správny výbor sa okrem kongresu EFPSA a jesenného 
spoločného stretnutia schádza ešte dvakrát ročne.  

 
Práce v skupine národných zástupcov sa pre neprítomnosť zástupcu ČR na kongrese 

zúčastňovala prezidentka ČASP Aneta Langrová (ČASP má zástupcu, ale bola zvolená až 
po prihláškach na kongres a nemohla sa ho zúčastniť). Práca národných zástupcov bola 
zameraná na predstavenie jednotlivých členských organizácií, vymieňanie si skúseností 
s konkrétnymi projektmi a problémami, získanie základného prehľadu činností pre nových 
členov skupiny a na vyhľadávanie partnerov pre študentské výmeny. Taktiež prebehol 
workshop o príprave projektu žiadosti o finančnú podporu výmen v rámci programu EÚ 
Mládež v akcii. Česká republika ešte stále spolupracuje s Maďarskom a Belgickom, 
a taktiež sa podľa možností plánuje nadviazanie spolupráce so Srbskom, Fínskom, 
Slovinskom, po prípade s Veľkou Britániou.  

 
Po celotýždňovej práci sa konalo záverečné valné zhromaždenie, kde sa okrem 

prezentácie úspechov, neúspechov a prijímania finančnej správy z predošlého mandátu 
prediskutovávali a schvaľovali ďalšie návrhy – schválili sa zápisy zo stretnutí za uplynulý 
mandát, prijal sa rozpočet na nasledujúci rok a hlasovalo sa aj o nových členoch 
výkonného výboru.  

http://www.diejugendherbergen.de/die-jugendherbergen-auf-einen-blick/altleiningen/portrait


2009, roč. 3, č. 2 

                                                                                                                          Zprávy 

74 

 
Prítomní mali možnosť vypočuť si krátku prezentáciu jednotlivých tímov, a trochu viac 

o pripravovanom prvom čísle JEPS (Journal of European Psychology Students). 
Otázkou, ktorou sa členovia valného zhromaždenia, výkonného i správneho výboru 

zaoberali počas celého priebehu kongresu, bola žiadosť Kosova o prijatie do federácie. 
Vznikli totiž výhrady k medzinárodnému štatútu Kosova a konečné rozhodnutie národných 
zástupcov v tajnom hlasovaní bolo neprijatie Kosova medzi členov EFPSA. Avšak správny 
výbor plánuje na tejto otázke pracovať a vytvoriť pracovnú skupinu zo zástupcov všetkých 
zložiek EFPSA, ktorá bude hľadať spôsob úpravy stanov a snažiť sa zreteľnejšie 
definovať, aká organizácia sa môže stať členom EFPSA. 

O usporiadanie kongresu 2010 sa ešte v minulom roku úspešne uchádzalo Holandsko 
a počas záverečného ceremoniálu kongresu sme mali možnosť vidieť prezentáciu 
s doteraz vykonanou prácou. Ďalšie spoločné stretnutie členov výkonného výboru 
a národných zástupcov sa uskutoční v novembri. Miesto ešte nie je upresnené, zatiaľ 
prejavilo záujem o zorganizovanie stretnutia Srbsko. O usporiadanie kongresu EFPSA 
2011 sa doposiaľ neprihlásila žiadna krajina, preto sa o možných organizátoroch bude 
hlasovať elektronicky alebo na jesennom stretnutí. 
 
 
O autorce: Janka Bartošová studuje na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, v letech 2008-2009 vykonávala funkci generální tajemnice EFPSA. 
Kontakt: janinka.brt@seznam.cz 
 
 
Fotografie z kongresu 

 
 

 

 

Zahájenie kongresu 

http://www.efpsa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=113
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Prezentácia Czechoslovakia aneb jak jsme se tenkrát dělili 

 

Tanec EFPSA: mushi mushi 
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Živý nápis EFPSA 

http://e-psycholog.eu/

