XI. česko-slovenská konferencia s medzinárodnou účasťou
Organizaþný výbor XI. roþníka konferencie
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o ÿloveku
Vás pozýva na

Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku

SPOLOþENSKÝ VEþER
23. januára 2012 o 19.30 hod.
Harley Saloon, Rebarborová 1/a, Bratislava
Pri vstupe sa, prosím, prezentujte konferenþnou menovkou.
Spoloþenský veþer má neformálny charakter.

Diverzita v spoločenských vedách

Program: Magritte Jazz Sextet feat. Michaela Jacková (spev)
(swing, soul-jazz, bossa-nova, funk, modal)
a Smart Disco DJ

Zborník abstraktov
a program konferencie

Od fakulty 1,7 km (trolejbus 3 min., auto 4 min., pešo 20 min.).
Trolejbus 208 zo zastávky „Radniþné námestie“ na koneþnú „Cintorín Ružinov“.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Bratislava, 23. – 24. január 2012

Konferencia bola podporená aj z projektu

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpotu eské republiky.

Partnei: A.N.O., ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ – www.asociace.org
Sdružení Podané ruce, o.s.– www.podaneruce.cz

Realizátor: Univerzita Karlova v Praze, Klinika adiktologie – www.adiktologie.cz

Období realizace: od 07/2011 do 06/2014

Registraní íslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Hlavním cílem je tedy vytvoení vzájemn propojených sítí pro vdu a výzkum v oboru adiktologie, posílení jejich pímé vazby, a také vytvoení spolené grantové kanceláe oboru, sdílené všemi subjekty.
Výsledek by se ml projevit na úrovni vstup (objem finanních prostedk pro vdu, poet projekt
atd.) i na úrovni výstup (poet publikací, poet akademicky inných pracovník atd.).

Prostednictvím projektu vznikne zcela nová sí, budou realizovány stáže a odborné praxe student
a akad. pracovník napí celou sítí za úelem penosu know-how v R a v zahranií. Dále budou
formou jiných komunikaních a interaktivních platforem (semináe, konference a cílené informaní materiály na úrovni e-learningu a odborného asopisu) zavedeny krátkodobé i dlouhodobé vzdlávací
programy.

Hlavním cílem projektu je síování vdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem
v oboru adiktologie.

Síování vdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce
mezi vysokými školami, veejnou správou, soukromým
a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)
zajímavý nelékaský zdravotnický obor na
1. LF UK v Praze v prezenní a kombinované
form
transdisciplinární vzdlání s kvalifikací pro
samostatnou práci ve zdravotnictví
poradenství v oblasti závislostního chování
a snižování zdravotních škod z užívání
alkoholu, tabáku a nelegálních drog
pestré studium vyuované pedními
odborníky v oboru adiktologie

Požadavky pro pijetí: stedoškolské vzdlání nejlépe
humanitního nebo všeobecného zamení ukonené
maturitní zkouškou

O studiu: Studijní program poskytuje transdisciplinární
teoretické znalosti a praktické dovednosti efektivního
case managementu, prevence a léby v oblasti užívání
návykových látek a snižování souvisejících zdravotních
škod.
x Program propojuje základní znalosti
a dovednosti z oboru psychologie, sociální
práce a nelékaských zdravotnických povolání
a reaguje tak flexibiln na poteby klient
a veejnosti.
x Bakaláský studijní program pedstavuje
transdisciplinární povahu závislostního chování
(vetn nelátkových závislostí) a souinnost
biologických, psychologických a sociálních
faktor rizikového chování.
x Absolventi oboru adiktologie jsou pipraveni
efektivn spolupracovat s dalšími odbornostmi
v oblasti závislostního chování a získávají
obecné dovednosti v oblasti poradenství
a zdravotnické práce.
x Absolventi jsou vybaveni základními výzkumnými dovednostmi a teoretickými znalostmi
pro další pokraování v magisterském
studijním programu.

Forma studia: prezenní /kombinované, tíleté,
absolvent získává kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví
podle zákona . 96/2004 Sb.
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BAKALÁ SKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE

dynamický navazující magisterský obor
na 1. LF UK v Praze v prezenní form
transdisciplinární vzdlání se zamením
na problematiku užívání alkoholu, tabáku
a nelegálních drog, závislostního chování
a jejich rizikových faktor
management v oblasti veejného a duševního
zdraví
pestré studium a praxe vyuované pedními
odborníky v oboru adiktologie

Požadavky pro pijetí: absolvent Bc. studijního oboru
adiktologie nebo adekvátního minimáln Bc. studijního
programu na jiné VŠ

O studiu: Studijní program se zamuje na oblast
duševního zdraví a veejného zdraví, absolventi jsou
vybaveni schopnostmi klinické práce a efektivního
managementu, stejn jako schopností analýzy
rizikového prostedí pro užívání návykových látek.
x Studenti mají možnost specializace na klinickou
práci a rozvoj dovedností v oblasti duševního
zdraví, a na management v oblasti veejného
zdraví.
x Transdisciplinární obor adiktologie vychovává
odborníky a manažery, jež mají teoretický
i praktický pesah v oblasti medicíny, psychologie, sociální práce, sociologie, kriminologie,
ekonomie i neurovd.
x Absolventi pedstavují významný lánek
v procesu tvorby na dkazech založené
protidrogové politiky.
x Absolventi jsou vybaveni základními výzkumnými dovednostmi a teoretickými znalostmi pro
další pokraování v doktorském studijním programu, stejn jako dovednostmi v oblasti managementu ve veejném sektoru, zdravotnickém sektoru a neziskových organizacích.

Forma studia: prezenní, dvouleté navazující
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MAGISTERSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE

Zajímá t role alkoholu, tabáku a nelegálních drog ve spolenosti a intervence
v oblasti veejného a duševního zdraví, které ji ovlivují?
Chceš být adiktolog, tedy odborník na užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog,
na rzné formy závislostního chování a jejich riziková prostedí?
Zajímá t transdisciplinární obor, který propojuje základy psychologie, sociologie,
sociální práce, zdravotní vdy, práva a dalších obor a který vychází z práce s lidmi?
Odpov je studium adiktologie! www.adiktologie.cz/studium
Najdi nás na Facebooku, každý týden otázka k pijímakám! www.facebook.com/studium.adiktologie

