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Zkoušky ČSAP 2020
Proti výsledkům zkoušky se není možné odvolat

KANDIDÁTSKÉ POHOVORY
Délka 20 minut (+10 minut pro komisi)
Povinnosti
o Musí být absolvováno po prvním roce výcviku
o Ukončená VŠ magisterského studia
Podklady:
o Aktualizované CV
o Administrativní formulář
Hodnocení:
o Výstup z kandidátského pohovoru může být „Uspěl“, „Uspěl s doporučením“,
„Neuspěl“
o Kandidátský pohovor není možné opakovat

KOLOKVIÁLNÍ ZKOUŠKY
Délka 45 minut + 15 minut na domluvu komise, informování, pauzu
Přihlášení a příprava:
o Kolokvium je možné absolvovat kdykoli po kandidátském pohovoru a druhém
roce výcviku, ale před závěrečnou zkouškou
o Nejpozději měsíc před zkouškou musí být započata sebezkušenost a supervize
Podklady:
o Administrativní formulář
o Aktualizované CV
o Kolokviální práce o 3 normostranách - teoretické téma AP s praktickou aplikací
(Ilustrovat na práci s klientem)
o Formulář hodnocení supervizorem je třeba dodat od každého supervizora, u
kterého frekventant byl v aktivní supervizi 5 a více hodin
o supervizor předává frekventantovi, probere s ním hodnocení
Hodnocení:
 Možnost a podmínky opakování určuje komise
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ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Délka 75 minut + 15 minut na domluvu, informování, pauzu
Přihlášení a příprava:
o Doporučujeme kontaktovat sekretariát s předstihem ohledně záměru ukončit
výcvik, řekněme 3 měsíce před termínem, kdy by si frekventant představoval
zkoušku absolvovat.
o Zaslat vyplněný Administrativní formulář
o Dle formuláře je rozhodnuto o komisi závěrečné zkoušky
o Ve spolupráci se sekretariátem frekventant doloží potřebné dokumenty a potvrzení
o Index a potvrzení o sebezkušenosti a supervizi (pokud nejsou v indexu)
o Vrátí případné výpůjčky knih z knihovny ČSAP
Povinnosti a předpoklady:
 Aktualizované CV
 Odevzdat závěrečnou kasuistiku v rozsahu max 30-35 Normostran, což je také 63
000 znaků s mezerami (á 1800 jedna NS). Informace ke kazuistické práce má
k dispozici sekretariát nebo jsou uvedeny na webu v sekci Informace k výcviku
o práci je nutno odeslat minimálně měsíc před termínem zkoušky e-mailem
sekretářce ČSAP (Zkoušející komise si může vyžádat tištěnou kopii)



Odevzdat písemnou sebereflexi osobnostního vývoje ve výcviku v rozsahu 5 NS
Formulář hodnocení supervizorem je třeba dodat od každého supervizora, u
kterého frekventant byl v aktivní supervizi 5 a více hodin
o supervizor předává frekventantovi, probere s ním hodnocení

Poznámky:
 Možnost a podmínky opakování určuje komise, opakování pokud možno u
původní komise
o Po absolvování závěrečné zkoušky dostane absolvent potvrzení.
o Na konferenci či valné hromadě dostanou absolventi diplom s ceremonií

POZN.: sekce závěrečných zkoušek je stále připomínkována a doplňována, informace
tak nemusí být úplné…musíme to do-upravit 

