Českomoravská psychologická společnost
Kladenská 48, 160 00 Praha 6, tel.: 605100844
e-mail: cmps@ecn.cz ; http://cmps.ecn.cz

Přihláška ke členství1
Jméno a příjmení (akad. titul)......................................................................................................
Rodné jméno:...................................................datum narození...................................................
Povolání:..........................................................prac.zařazení:.....................................................
Zaměstnavatel: ...........................................................................................................................
Adresa do zaměstnání: ...............................................................................................................
Telefon, e-mail: .........................................................................................................................
Bydliště: .....................................................................................................................................
Adresa pro korespondenci: .........................................................................................................
Vysoká škola, studijní program:.................................................................................................
Místo a rok ukončení studia: ......................................................................................................
Členství ve vědeckých odborných společnostech a organizacích doma / v zahraničí:
.....……………………………....................................................................................................
Odborná publikační činnost (připojte příp. zvláštní list)
Údaje o činnosti podporující přijetí do ČMPS (zejména u pracovníků jiných oborů):

Žadatel podpisem přihlášky souhlasí v případě přijetí se zařazením do Adresáře členů ČMPS online.
Zveřejňovanými údaji je jméno a město kontaktní adresy. Další údaje si žadatel po přijetí doplňuje dle
vlastního uvážení.
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Mám zájem o zařazení do odborné sekce:
(zakroužkujte alespoň jednu volbu)

1. teoretická a obecná psychologie
2. klinická psychologie
3. pedagogická psychologie
4. vývojová psychologie
5. psychologie zdraví
6. psychologie práce a organizace
7. interkulturní psychologie
8. neuropsychologie
9. náboženská psychologie
10. soudně znalecká činnost v opatrovnických věcech
11. raný vývoj dětí
12. testy a testování
13. pozitivní psychologie
14. geropsychologie
15. psychologie krizí a neštěstí
16. výzkum citové vazby
17. politická psychologie a psychologie demokracie
18. náhradní rodinná péče
19. výuka psychologie
20. Západočeská sekce
Podáním přihlášky ke členství v ČMPS projevuje uchazeč vůli být vázán Stanovami a
Etickým kodexem ČMPS od okamžiku vzniku svého členství (Čl. 3, 7., Stanovy ČMPS).
Datum:...........................

Podpis: ………...........................................

Vyjádření a podpisy dvou doporučujících členů ČMPS:
1.
......................................................................................................................................................
2.
......................................................................................................................................................
(Jména doporučujících členů uveďte laskavě také hůlkovým písmem vedle podpisů, usnadníte
nám identifikaci).
Prosíme žadatele/žadatelky o řádné členství, aby k přihlášce přiložili kopii VŠ diplomu a doklad o státní
zkoušce nebo Dodatek k diplomu, kde je uveden název absolvovaného oboru a téma diplomové práce.
Za řádného člena/řádnou členku může být přijat žadatel/ka, který/á absolvoval/a na VŠ akreditovaný studijní
program psychologie (NMgr.).
Zaslaná přihláška slouží jako podklad ke členství v ČMPS a je archivována podle platných zákonů.
[leden 2018]

