
 

 
 

 
 

 
Školička SUR – přijímací řízení 

Správní rada sdružení/institutu SUR prodlužuje přijímání přihlášek do 5. cyklu kursu 

teoretického vzdělávání v psychoterapii (Školička SUR). 

Přihlašovat se mohou absolventi sebezkušenostního výcviku ve výcvikových 

komunitách SUR nebo jejich frekventanti, nejdříve po ukončení 2. roku výcviku. 

5. cyklus Školičky začne ve 2.pololetí 2016 a bude ukončený v 1.pololetí 2019 

(celkem rozvrženo na 2,5 roku). 

5. cyklus Školičky bude zaměřený na specifická témata související s obsahem a 

orientací sebezkušenostního výcviku SUR a nebude, pokud možno, opakovat témata 

z VŠ studia. V tomto uplatňujeme požadavky tzv. znalostních předpokladů. Je proto 

důležité, abyste v přihlášce, kterou naleznete na internetových stránkách SUR, 

podrobně a poctivě vyplnili část, která se týká vašeho předchozího vzdělání, jeho 

obsahu a absolvovaných témat. Přihlášky bude posuzovat Sborovna Školičky, 

ustavená ze členů správní a odborné rady a dalších vybraných představitelů SUR. 

Sborovna od vás může požadovat doložení absolutoria znalostních předpokladů a 

doporučit doplnění chybějících témat. 

5. cyklus Školičky bude zakončený zkouškou, jejíž součástí bude obhajoba 

závěrečné práce. Certifikát o absolutoriu Školičky mohou získat pouze ti posluchači, 

kteří do termínu zkoušky splní, jak znalostní předpoklady, tak specifická témata 

5.cyklu. 

Odkaz – formulář přihlášky: http://www.sur.cz/aktuality.html  

Přihlášky prosíme zasílejte do 31. prosince 2015 na e-mailovou adresu  

skolicka @ sur.cz . 

Vyrozumění spolu s finálním programem 5.cyklu Školičky dostanete do konce 

ledna 2016. 

Těšíme se na vaši účast. 

Správní rada SUR 

  

http://www.sur.cz/aktuality.html


 

 
 

 
 

 
Formulář přihlášky 

 

Přihláška  do 5. cyklu  kursu teoretického vzdělávání v psychoterapii 
(Školička SUR) 

Jméno, příjmení, titul, 
rok narození 

 

Komunita SUR-název  

Výcvik - rok zahájení 
Výcvik - rok ukončení 

 

Dosažené vzdělání 
(VŠ,obor) 
Rok ukončení, 
případ. rok 
předpokládaného 
ukončení studia 

 

Pracovní působení 
(profese, pracovní 
zařazení) 

 

Znalostní předpoklady 
Prosím uveďte název a rozsah předmětu z VŠ vzdělání. 

Vývojová psychologie  

Teorie osobnosti  

Sociální psychologie 
malých skupin a 
skupinová dynamika 

 

Psychodiagnostika  

Psychofarmakologie  

Psychopatologie  

Nejdůležitější 
psychoterapeutické 
směry a školy 

 

Metodologie výzkumu  

Vaše případné 
poznámky 

 

Datum, e-mailová 
adresa, telefon 

 

      


