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W dniach 21-22 września 2000 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 
Jadwisinie k. Warszawy odbyła się Konferencja Dziekanów Wydziałów oraz Dyrektorów Instytutów Psychologii 
z udziałem członków Prezydium Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, poświęcona standardom kształcenia 
psychologicznego w Polsce.
Pośród omawianych spraw wiele uwagi poświęcono różnorodnym próbom kształcenia psychologów, niezgodnym 
z obowiązującym prawem, przyjętymi standardami oraz dobrym obyczajem w nauce; próbom społecznie 
szkodliwym. Jedną z placówek szczególnie wchodzących na rynek edukacyjny jest tzw. Europejska Akademia 
Psychologii Integracyjnej „Jupiter” sp. z o.o. (poprzednio Akademia Astrobiologii) w Łodzi, z oddziałami w 
Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu (materiały dotyczące „Akademii” załą-
czamy). Proponowane specjalności to (choć stosuje się tu różne nazwy): parapsychologia, m.in. geomancja, 
radiestezja; kosmobiologia, m.in. numerologia, chiromancja; odnowa biologiczna, m.in. chromoterapia, 
masaż klasyczny. Instytucja ta zapewnia, że jej studenci, korzystając z pomocy instytucji rosyjskich, mogą 
uzyskać wykształcenie psychologiczne i uprawnienia zawodowe psychologa.
Uczestnicy Konferencji upoważnili Komitet Nauk Psychologicznych PAN do przedstawienia Panu Ministrowi 
zastrzeżeń co do działalności „Akademii”:
1. Spółka Jupiter nie uzyskała zgody Ministra Edukacji Narodowej na kształcenie psychologów.
2. Program kształcenia studentów nie zawiera minimalnych wymagań programowych na kierunku psychologia, 
przewidzianych Uchwałą nr 583/99 RGSZW z dnia 28 października 1999 roku.
3. Spółka Jupiter nie dysponuje kadrą nauczającą, spełniającą wymagania Uchwały Rady Głównej z dnia 28 
listopada 1991 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek 
studiów.
4. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, 
proces nadawania uprawnień magisterskich w uczelniach rosyjskich współpracujących ze spółką Jupiter budzi 
prawne zastrzeżenia zarówno wspomnianego Biura, jak i partnerskiego Departamentu Uznawalności 
Ministerstwa Edukacji Ogólnej i Zawodowej Federacji Rosyjskiej. Dyplomy rosyjskie wystawiane są przez 
jednostki do tego nie upoważnione (nie mające państwowej akredytacji). Przedstawione do nostryfikacji dyplomy 
nie zostały potwierdzone przez Biuro Uznawalności.
5. Spółka Jupiter wykorzystuje duże zainteresowanie psychologią, wprowadza w błąd kandydatów na studia i 
studentów zapewniając ich, że niespełniające elementarnych standardów studia zapewnią im wykształcenie 
psychologiczne i uprawnienie do wykonywania zawodu psychologa.
Pragniemy podkreślić, że akademickie środowisko psychologiczne ma życzliwy stosunek do uczciwej konkurencji 
ze strony szkół niepublicznych, czego dowodem jest ocena Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Nie chcemy jednak godzić się na konkurencję nieuczciwą – na działania niezgodne z prawem, standardami 
akademickimi i dobrym obyczajem w nauce.
Pozwalamy sobie przypomnieć, że niekompetencja i błędy osób prowadzących działalność psychologiczną mogą 
decydować o losie innych ludzi. Wiele działań psychologów powoduje skutki o małym stopniu odwracalności. 
Złudne poczucie kompetencji może być w takich wypadkach groźne.
Zwracamy się do Pana Ministra z apelem, aby podjąć wszelkie starania zapobiegające legalizacji procedur 
proponowanych przez Spółkę Jupiter w Łodzi, które z profesjonalnego punktu widzenia są szkodliwe oraz 
kompromitują środowisko naukowe. Proponujemy m.in. ostrzeżenie (za pośrednictwem Kuratoriów) szkół 
średnich, środowisk uczniowskich i nauczycielskich. Proponujemy szczególnie nadzór MEN nad procedurami 
uznawania i nostryfikowania dyplomów wydawanych przez nieuprawnione instytucje zarówno polskie, jak i 
zagraniczne.
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