Comunicat
”Împotriva tendinței către mediocritate”
Conducerea Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională (APIO) a urmărit cu mare
interes dezbaterea care a început cu privire la inițiativa Colegiului Psihologilor din România
(COPSI) de a renunța la obligativitatea absolvirii unui program academic la nivel de Master pentru
ca un psiholog să poată fi certificat la nivelul de psiholog specialist de către COPSI.
În urma consultărilor în cadrul Comitetului Director al APIO, prezentăm următorul punct de
vedere pentru a contribui la această dezbatere:
1. Conducerea APIO susține inițiativa Consorțiului Universitaria și punctele de vedere exprimate
de acesta în cele două materiale atașate aici (vezi și la
http://socpers.psihologietm.ro/announcements) și aderă la ideea că renunțarea la programele de
Master pentru nivelul de psiholog specialist reprezintă o eroare. Pentru o trecere în revistă a altor
argumente, conectate cu aceste puncte de vedere foarte pertinente, am atașat aici și punctul de
vedere al profesorului Mircea Miclea, președintele Asociației Psihologilor din România.
2. APIO este membru constituent al EAWOP, Asociația Europeană de Psihologie a Muncii și
Organizațională și ca atare trebuie să remarce că inițiativa COPSI este contrară standardelor
EAWOP și EFPA și evoluției naturale existente la nivel european, care impune perioade robuste de
studiu academic.
3. Deși este evident că ar putea profita de pe urma inițiativei conducerii Copsi (dacă aceasta s-ar
realiza), APIO refuză să intre în acest joc. Nici până acum APIO nu a încercat să ofere programe de
formare complementară de lungă durată. Motivul, exprimat deseori public de membri ai
conducerii APIO, este acela că formarea universitară din România, chiar dacă uneori deficitară sub
unele aspecte, este caracterizată de un nivel de profesionalism și rigurozitate care nu poate fi atins
decât cu mare dificultate de programele de formare complementară. În domeniul psihologiei
muncii și organizaționale chiar și cele mai slabe programe academice sunt mai bune decât cea mai
mare parte din formările complementare existente. Aceste formări private sunt completări
binevenite, însă nu pot înlocui formarea de bază, academică a specialistului.
4. Ne exprimăm speranța că această dezbatere va deveni publică. În termenii unei bune
guvernanțe, COPSI a decis să consulte psihologii cu privire la inițiativa sa, pe baza unui chestionar
care poate fi downloadat de pe site-ul COPSI. Considerăm, însă, că acest chestionar este ambiguu
și tendențios și nu va rezolva problema de fond, ci doar va oferi muniție pentru retorică: astfel de
decizii nu se iau pe bază de populism. Sperăm ca forma și fondul acestui chestionar să fie
îmbunătățite, pentru a servi în mod obiectiv interesului dezbaterii publice. În lipsa acestei acțiuni
(improbabile, de altfel), sugerăm membrilor APIO să trateze cu prudență chestionarul în forma sa
actuală.
5. Mesajul nostru către membrii APIO și către toți specialiștii la care ajunge acest mesaj este
următorul: Când vă veți oferi opiniile - și vă îndemnăm să vă oferiți opiniile prin toate mijloacele
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pe care le aveți la dispoziție și care sunt de bună credință - vă rugăm să vă gândiți la sensul actului
pe care îl veți face. Măsura noastră ca specialiști nu este dată de ușurința cu care accedem la o
titulatură, ci de capacitatea și competența pe care ne-o formăm: aceasta ne caracterizează cu
adevărat, pe când un titlu nemeritat ne decredibilizează și ne face vulnerabili.
Ni se spune că putem să fim slabi, nepregătiți și că tot ce trebuie să facem este să urmăm formări
deseori obscure, unde vom obține o diplomă pe bani, fără a da un examen și fără a depune prea
mult efort, după ce interacționăm (deseori, chiar dacă nu întotdeauna) cu personaje mai degrabă
ambigue, care s-au oprit din citit în urmă cu 30 de ani. Ni se spune că întâlniri ocazionale și
trecătoare cu știința sunt suficiente. Ni se spune că asta este spre binele nostru, căci a deveni un
specialist redutabil ar trebui să fie atât de simplu. Când ni se spune așa ceva ar trebui să ne uităm
cu atenție cine ne spune acest lucru – să nu ne jenăm să îi cântărim și să vedem dacă vrem să ne
asemănăm cu ei.
Noi credem că nici un lucru valoros în viață nu a fost vreodată obținut fără efort, fără timp și fără
multe alte resurse personale investite activ. A deveni un specialist redutabil presupune trudă iar
parte din această trudă este legată de știință. Fiecare dintre noi are șansa să fie bine profesionalizat
și asta ne oferă siguranță și competență în exercitarea profesiei noastre, nu titulatura. Noi credem
că știința o găsești rar în afara universităților și, în ciuda lipsurilor pe care educația universitară o
are de multe ori, cea mai mare parte din psihologii reputați ai României sunt de găsit în mediul
universitar sau sunt în alte feluri conectați cu acest mediu. Și mai credem că dacă vom alege să ne
înscriem pe drumul propus acum de COPSI vom fi mai vulnerabili și mai ușor controlabili de
interese partizane: ne furăm dreptul la studiu și la rigoare, alegând demersul simplist care va
conduce, insesisabil, dar inevitabil, la mediocritate.
Îi rugăm pe toți membrii APIO și pe toți specialiștii la care ajunge acest comunicat să îl disemineze
și să își ofere opinia, indiferent dacă această opinie ține de linia urmată de conducerea APIO sau
nu. Contactați-vă reprezentanții în COPSI și transmiteți-le opinia voastră; asigurați-vă că o vor
reprezenta în votul din COPSI.
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