ČSAP - ČESKÁ SPOLEČNOST
PRO ANALYTICKOU PSYCHOLOGII
bude opět otevírat novým zájemcům

VÝCVIK V JUNGOVSKÉ PSYCHOTERAPII
ZAČÍNAJÍCÍ V ZÁŘÍ 2023
ROZDĚLENÝ NA 8 SEMESTRŮ
AKREDITOVANÝ PRO PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ V ČR
SEMINÁŘE PROBÍHAJÍ PARALELNĚ
V BRNĚ, PRAZE A NA SLOVENSKU

PŘEDPOKLÁDÁN JE ZÁJEM O JUNGOVSKOU PSYCHOLOGII
PODMÍNKOU JE ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního směru (či před
dokončením), základní orientace v oblasti psychoterapie a minimální věk 25 let.

PŘIJÍMACÍ POHOVORY PROBĚHNOU NA JAŘE 2023
Na podzim 2022 budou známy přesné podmínky a potřebný rozsah
podkladů pro přihlášení k přijímacím pohovorům. Budeme rádi, když
předběžné přihlášení a dotazy k průběhu a fungování výcviku budete
směřovat na INFO@CSAP-CZ.EU.
Na podzim pak rozešleme přihlášeným informace a připomenutí.
DALŠÍ PODROBNOSTI A AKTUÁLNÍ INFORMACE o výcviku a přijímacím řízení
najdete na stránkách CSAP-CZ.EU NA ZÁLOŽCE „VÝCVIK“

PŘIHLÁŠENÍ DO NOVĚ OTEVÍRANÉHO BĚHU VÝCVIKU JE DO 28.2. 2023

O výcviku
Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii (dále ČSAP)
je komplexní odbornou školou základů psychoterapie a analytické psychologie
a
psychoterapie.
Analytická
psychologie
je
dnešní
podobou
psychoterapeutického přístupu vycházejícího z praxe C. G. Junga, rozvinutá
jeho následovníky a otevřená dalším hlubinným směrům a školám. Program je
v České republice akreditován pro práci ve zdravotnictví.
Výcvik je akreditovaný
• IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) pro práci ve
zdravotnictví. Dokončení výcviku dokládá splnění povinností pro státní
zkoušky z funkční specializace systematické psychoterapie
• ČAP (Českou Asociací pro Psychoterapii), absolventům výcviku umožňuje
získání certifikátu EAP (European Association for Psychotherapy).
Na výcvik je možné navázat nástavbovým výcvikem ČIAP, jehož absolvovent
získá certifikát IAAP

Cíl programu
Cílem programu je uvedení do problematiky psychoterapeutického přístupu k
člověku, k jeho patologii i k možnostem terapie. Výcvikový program rozvíjí
základy psychoterapie analyticko-psychologickou metodou a seznamuje
frekventanty výcviku s jungovským přístupem k problematice. Klade důraz na
význam osobní zkušenosti a současně rozvíjí psychoterapeutické dovednosti v
zacházení s nevědomým materiálem, symboly, komplexy, archetypy, sny,
imaginacemi, přenosem a protipřenosem v terapii.

Přijímací pohovory
Do programu se mohou hlásit zájemci s ukončeným VŠ vzděláním na
magisterské úrovni (příp. v posledním ročníku). Přednostně budou přijímáni
zájemci se vzděláním souvisejícím s psychoterapeutickou profesí, zejména ti,
kdo již pracují s klienty, případně studenti posledních ročníků odpovídajícího
vysokoškolského studia. Podmínkou přijetí je dovršení 25 let v době zahájení
výcviku. Výhodou je aktivní znalost anglického nebo německého jazyka.

