PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DIPLOMOVÝ PROGRAM V PROCESOVĚ ORIENTOVANÉ PSYCHOLOGII
Vezměte prosím na vědomí, že k včasné registraci je třeba, abychom obdrželi všechny žádosti nejméně 14 dní před
příštími přijímacími pohovory. Datum odevzdání přihlášek je 23. 4. 2014. Děkujeme.
Po dokončení Základního výcviku mohou mít studenti zájem pokračovat v diplomovém programu procesové práce.
Rozhodnutí studovat v Diplomovém programu vyžaduje něco víc, než jen vědomou volbu zapsat se. Je důležité, aby
Vaše nejhlubší životní procesy a aktuální noční sen potvrdily, že tento krok je pro Vás to pravé. Níže je načrtnuto
několik kroků pro podporu studentů při zkoumání a reflektování zkušeností ze Základního výcviku, jejich snového
procesu a pro zvážení, zda se přihlásit do Diplomového programu.
1. Student/ka (pozn. dále již uvádíme jen „student“, ale máme na mysli vždy ženy i muže) se svým mentorem
by měli prozkoumat a posoudit zkušenosti studenta v Základním výcviku a zda je student připraven vstoupit
do Diplomového programu v procesové práci.
2. Student zorganizuje 2 − 3 sezení se svým terapeutem (členem fakulty), aby pečlivě a důkladně prozkoumal
své procesy kolem vstupu do Diplomového programu. To zahrnuje pohled na studentovi zájmy, dary a
veškeré případné obavy a výzvy, stejně jako základní snový proces pod tím. Budou také pracovat s nočním
snem. Práce na snu s pomocí facilitátora napomůže osobnímu porozumění svému snu a jak se vztahuje k
jejich cestě učení a osobním a profesním cílům.
3. Student pak sepíše svůj sen a shrnutí práce na snu i další důležité poznatky ze sezení. Terapeut odsouhlasí
zápis práce na snu.
4. Budoucí student vyplní formulář žádosti a pošle ho spolu se všemi požadovanými doklady (viz formulář
přihlášky) a informací o zaplacení poplatku za přijímací řízení IPOPu. Prosím, pošlete všechny dokumenty
elektronicky na vycvik@processwork.cz
5. Budoucí student absolvuje rozhovor s přijímací komisí, aby přezkoumal a projednal zápisky ze sezení a dále
prozkoumal svou osobní cestu, předchozí zkušenosti a profesionální zájem o studium procesové práce. Další
témata mohou zahrnovat schopnost sebeřízení v průběhu studia, stejně jako praktické otázky týkající se
tohoto závazku. K dispozici bude také příležitost pro žadatele klást otázky nebo si vyjasnit jakékoliv
pochybnosti o Diplomovém programu v procesové práci.
INFORMACE O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ: Do 10 dnů po dokončení přijímacího rozhovoru student /ka bude písemně
informován/a zda je přijat/a do Diplomového programu. Pokud žadatel/ka není přijat/a, důvody budou jasně
sděleny s příležitostí pro jejich projednání.
POPLATKY: Počáteční 2-3 sezení pro prozkoumání, zda se stát studentem Diplomové programu budou zaplacena
přímo procesovému pracovníkovi jako poplatek za soukromé sezení. Administrativní poplatek a poplatek
přijímací komisi je 960 Kč, uhraďte ho prosím před přijímacím pohovorem převodem na účet IPOPu:
2900061203/2010. Děkujeme.
INFORMAČNÍ VEČER: Pátek 14. 3. 21.00 českého času (skype)
TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ V ROCE 2014: Středa 7. 5. 14
Úterý 13. 5. 14
Středa 14. 5. 14
Čtvrtek 15. 5. 14
Přijímací řízení - DIPLOMOVÝ PROGRAM V PROCESOVĚ ORIENTOVANÉ PSYCHOLOGII
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