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PODMIENKOU JE ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru (aj
pred dokončením), základná orientácia v oblasti psychoterapie a min. vek 25 rokov.

P RIJÍMACIE POHOVORY BUDÚ PREBIEHAŤ V JARI 2022
V jeseni 2021 budú známe presné podmienky a hlavne potrebný rozsah
podkladov pre prihlásenie k prijímacím pohovorom. Budeme radi, keď
predbežné prihlášky a otázky k organizácii výcviku budete smerovať na
INFO @ CSAP - CZ . EU ..
AKTUÁLNE INFORMÁCIE

o výcviku a prijímacích pohovoroch nájdete na

stránkach CSAP - CZ . EU NA ZÁLOŽKE „V ÝCVIK “

PRIHLÁSENIE DO NOVO OTVÁRANÉHO BĚHU VÝCVIKU JE DO 28.2. 2022

O výcviku
Výcvikový program Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu (ďalej ČSAP)
je komplexnou odbornou školou základov psychoterapie a analytickej
psychológie a psychoterapie. Analytická psychológia je dnešnou podobou
psychoterapeutického prístupu vycházajúceho z praxe C. G. Junga, rozvinutá
jeho nasledovníkmi a otvorená ďalším hlbinným smerom a školám. Program je
v Českej republike akreditovaný pre prácu v zdravotníctve.
Absolventom výcviku umožňuje získanie certifikátu EAP (European Association
for Psychotherapy).
Na výcvik je možné nadviazať nadstavbovým výcvikom ČIAP,
absolvovent získá certifikát IAAP

ktorého

programu
Cieľom programu je uvedenie do problematiky psychoterapeutického prístupu
k človeku, k jeho patológii i k možnostiam terapie. Výcvikový program rozvíja
základy psychoterapie analyticko-psychologickou metódou a zoznamuje
frekventantov výcviku s jungovským prístupom k problematike. Kladie dôraz
na význam osobnej skúsenosti a súčasne rozvíja psychoterapeutické zručnosti
práce s nevedomým materiálom, symbolmi, komplexami, archetypmi snami,
imagináciami, prenosom a protiprenosom v terapii.

Prijímacie pohovory
Do programu se môžu hlásiť záujemcovia s ukončeným VŠ vzdelaním na
magisterskej úrovni (príp. v poslednom ročníku). Prednostne budú prijatí
zájemcovia so vzdelaním súvisiacim s psychoterapeutickou profesiou vítaní sú
tí, ktorí už pracujú s klientmi, prípadne študenti posledných ročníkov
odpovedajúceho vysokoškolského štúdia. Podmienkou prijatia je dovŕšenie 25
rokov v dobe zahájenia výcviku. Výhodou je aktívna znalosť anglického alebo
nemeckého jazyka.

