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Note: 

 

Test specifications and content have been reviewed and updated, therefore pass 
rates are adjusted accordingly. 
 
Passing Score: 60% 
 
This applies for any test conducted as of July 25, 2022 and beyond 
 

• Blueprint distributions of the examination may differ up to +/-5% in each category. 

• Percentages and content are subject to change at any time. See the SCFHS website 
for the most up-to-date information. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluation 
Item 

Sections Percentage (%) 

(150 MCQs,  
3 hours) 

1. Psychological Assessment and Testing 10% 

2. Psychopathology and Diagnosis 15% 

3. Biological Psychology 5% 

4. Schools and Theories of Psychology 15% 

5. Developmental and Social Psychology 15% 

6. Psychotherapy and Interviewing Skills 15% 

7. Cognitive Psychology 7% 

8. Learning Principles 5% 

9. Professional Practice/ Ethics 8% 

10. Research Methods 5% 

Total 100% 
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Note:  

• This list is intended for use as a study aid only. SCFHS does not intend the list 
to imply endorsement of these specific references, nor are the exam 
questions necessarily taken solely from these sources. 


