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DODATEK č. 1 - ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
– KLINICKÁ PSYCHOLOGIE
Vzhledem k tomu, že se účastníci specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie
dostávají do situace, kdy zjistí, že z důvodu nemoci, dovolené nemohou absolvovat všech 10
kazuistických seminářů za semestr na svém mateřském nebo smluvním akreditovaném
zařízení a tím nesplní povinnosti vzdělávacího programu, došlo na základě podnětu
ze Subkatedry klinických psychologů k úpravě vzdělávací programu, a to v tabulce „Kurzy a
semináře“. Účastník specializačního vzdělávání může ve výjimečných případech absolvovat
seminář na jiném než mateřském nebo smluvním akreditovaném zařízení.
Účast na vzdělávacích aktivitách
Kurzy, semináře

Počet dní

Absolvování
psychoterapeutického
minima.
Podmínkou
splnění
psychoterapeutického minima je:
a) absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu v psychoterapii v rozsahu
140 hodin, z toho 80 hodin sebezkušenosti a nácviku základních
psychoterapeutických dovedností a 60 hodin supervize, nebo
b) absolvování 200 hodin zahájeného komplexního akreditovaného
psychoterapeutického vzdělávání.

minimálně
20 dní
(kredity dle
vzdělávacího
programu)

Povinné jednodenní teoretické semináře během specializačního vzdělávání
pořádané akreditovaným zařízením 1x v každém semestr.

1 den
(2 kredity za
každou účast)

Povinná účast na kasuistických seminářích, konaných na akreditovaných
pracovištích (s minimálním počtem účastnických míst 10 pod vedením
akreditovaného školitele se zajištěnou zastupitelností dalším akreditovaným
školitelem).
Ve výjimečných případech (maximálně třikrát za semestr) může školenec se
souhlasem školitele absolvovat seminář na jiném akreditovaném zařízení
než v mateřském nebo ve smluvním akreditovaném zařízení.

minimálně
10 seminářů
za semestr
(celkem
20 hodin
- 10 kreditů)

Povinný kurz Neodkladná první pomoc.

2
4 kredity

Povinný seminář Základy zdravotnické legislativy.

1
2 kredity

Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a semináře Základy zdravotnické legislativy
není podmínkou pro ukončení základního kmene, lze absolvovat i během dalšího průběhu
specializovaného výcviku.
Podmínkou pro ukončení základního kmene je splnění všech požadavků stanovených
vzdělávacím programem, včetně úspěšného absolvování psychoterapeutického minima,
zakončeného ověřením znalostí.
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