Přihláška
Přihlašuji se závazně na vzdělávací akci
Certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR podle zákona č. 96/2004 Sb.
Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých
který pořádá Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8
Garant certifikovaného kurzu: PhDr. Tereza Soukupová, PhD
Lektoři certifikovaného kurzu: PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, PhD
Podrobnosti lze nalézt na www.psychodiagnostica-viva.cz
Vyplněnou přihlášku pošlete: dagmar.zaludova@bohnice.cz

Termíny konání kurzu
Kurz ROR je 17 denní a ukončen bude zhruba za 12 měsíců. Organizován je zpravidla ve dvoudenních sekáních
(1-2/17 až 16-17/17), v pondělí a v úterý. Každý den je 7 vyučovacích hodin + hodinová přestávka na oběd
(9,oo – 17,oo hodin). Kurz bude probíhat v PNB – pavilon 6, první patro.
Cena za celý kurz je 13 600,- Kč při ceně jednoho vyučovacího dne 800,-Kč.
ROR 1-2/17: 5.10. – 6.10. 2015
ROR 3-4/17: 23.11. – 24.11.2015
ROR 5/17:
15.12. 2015
další termíny budou dohodnuty s účastníky kurzu
Vstupní podmínky a požadavky:
Podmínkou účasti v certifikovaném kurzu je dosažené vzdělání v jednooborovém magisterském vzdělávacím
programu „psychologie“ ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb. a zaměstnání na pozici psychologa ve zdravotnickém
zařízení.
Podrobnosti lze nalézt na www.psychodiagnostica-viva.cz
Vyplněnou přihlášku pošlete: dagmar.zaludova@bohnice.cz
Kontaktní údaje:
Příjmení, jméno, titul:
Adresa zaměstnavatele:
Adresa bydliště:
E-mail:
Mobil:
Pevná linka do zaměstnání:

Pevná linka do místa bydliště:
Preferovaná forma kontaktu:

Identifikační údaje plateb:
• úhradu prvních pěti setkání certifikovaného kurzu (ROR 1-5/17) uskutečněte před zahájením kurzu
• na č. účet Komerční banky 16434081/0100 pošlete 4000,- Kč, variabilní symbol 113
• potvrzení o platbě je třeba přinést s sebou první den kurzu
Přihláška k bytování v PN Bohnice : Pokud máte zájem o ubytování, vyplňte, prosím, přihlášku k ubytování
(uveďte kurz), která je k dispozici na www.bohnice.cz a pošlete ji 1 měsíc před předpokládaným datem
ubytování do sekretariátu PL Bohnice na adresu, jak uvedeno v přihlášce, nebo pí Heleně Fafílkové
helena.fafilkova@bohnice.cz . Zrušit ubytování je třeba nejméně 1 týden před nahlášeným prvním dnem
objednaného ubytování.
S podmínkami souhlasím
Dne:

Podpis:

