
Termíny kurzu
12.-15.4. 2023 (středa - sobota)
16.-19.4. 2023 (neděle - středa)

Cena kurzu
Do 31.1. 2023 zvýhodněně: 6 900,- vč. DPH  
Od 1.2. 2023: 7 900,- vč. DPH 

V ceně kurzu
Celkem 24 vyučovacích hodin (první den od 20h, poslední den do 16h)
Ubytování v chatě Rousinka na Vysočině (Vojnův Městec 73)
Obědy, čerstvé pečivo ke snídani, káva a čaj po celou dobu
Certifikát po absolvování vhodný k přijímacímu řízení 

Obsah kurzu
Primárně obecná psychologie, dějiny psychologie, vývojová psychologie,
psychologie osobnosti, sociální psychologie
Přizpůsoben potřebám a předchozí studijní přípravě účastníků (a
přijímacímu řízení škol, na které se účastníci hlásí)

Na co se můžete těšit
Interaktivní výuku od dvou zkušených lektorů, absolventů FF UK 
Individuální přístup v malé skupině maximálně 17 účastníků 
Interaktivní hry, díky kterým si probíranou látku skvěle vštípíte
Podrobnou práci na komplikovaných tématech, práci ve skupinách
Prostor pro dotazy 
Zábavně výukovou show :) 
Večerní posezení u táboráku

NALEJVÁRNA 2023
Nalejvárna je jarní pobytový kurz, který slouží ke znalostní přípravě a
intenzivnímu opakování k přijímacímu řízení na psychologii. Je vhodná jak
pro účastníky našich přípravných kurzů, tak dalším uchazečům o studium
psychologie.

Výhodou pobytového kurzu je vysoká intenzita přípravy (paměťový „dril“),
dostatek prostoru pro dotazy a vzájemná motivace ve skupině.  Budete mít
možnost mluvit s lektory o tipech k „přijímačkám“ nebo zkušenostech se
studiem psychologie. Ve skupině bude max. 17 účastníků.

 

https://goo.gl/maps/hkKsvHXnFRRcy1my5


Doprava (nezajišťujeme)
Hromadnou dopravou z Prahy 3h, z Brna 2h
Autem z Prahy 2h, z Brna 1,5h

Přihláška
Přihláška přes formulář na našem webu

 Způsob platby
Předem plná částka
Bezhotovostně převodem na náš bankovní účet 
Pokyny k platbě (vč. storno podmínek) obdržíte v e-mailu potvrzujícím
přijetí objednávky 

Doporučené vstupní znalosti 
Základní přehled a představitele jednotlivých psychologických směrů 
Základy psychologické metodologie
Základy kognitivních procesů s důrazem na čití, vnímání, pozornost a
paměť 
Základní pojmy ze sociální psychologie a psychologie osobnosti

Zdarma ke kurzu  
2 x 3 hodiny webinář k přípravě na test z biologie (např. na FF UK) 
Účastníci NEDĚLNÍHO ONLINE KURZU 2023, současně zapsaní do
NALEJVÁRNY 2023, mají možnost absolvovat online výuku 16.4. 2023
přímo na chatě Rousinka.

Podrobnější informace obdržíte na e-mail před začátkem kurzu.

 
Škola psychologie, s.r.o.

 
skolapsychologie.cz 

 info@skolapsychologie.cz 
+420 799 531 778 
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https://skolapsychologie.cz/prihlaska/
http://www.skolapsychologie.cz/
http://www.skolapsychologie.cz/



