Nemocniční kaplan

Kvalifikační výcvikový kurz v rámci celoživotního vzdělávání.

Nový ročník kurzu bude zahájen 21. října 2022, D.v.
Přihlášení do kurzu je možné prostřednictvím přihlášky do 30. května 2022 zaslané na adresu kaplan@etf.cuni.cz .
Rozvrh kurzu 2022/23
Oznámení kurzu - prosíme číst

Oznámení kurzu PDF

Přihláška

Přihláška PDF

Garant kurzu:

Ladislav Beneš, Dr., odborný asistent, katedra praktické teologie

Informace:
• Výuka se koná v uvedené termíny dle harmonogramu , vždy v pátek 15:00 - 18:30 a v sobotu 9:00-12:30 a 13:30
- 16:45.
• Praxe se konají v daných termínech, obvykle 5 pracovních dnů na jednom pracovišti (v několika nemocnicích v
Praze a v Brně, případně jinde). Jde o řízené praxe s výukou a supervizí, není tedy možné tyto praxe konat v jiném
termínu nebo na jiném místě.
• Před nástupem na praxi účastníci doloží potvrzení o pojištění odpovědnosti pro případ škod, které uzavírají
účastníci kurzu sami (někdy je součástí pojištění domácnosti atp.).
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Přihlášení do kurzu je možné prostřednictvím
přihlášky do 30. května 2022 zaslané na adresu
kaplan@etf.cuni.cz .
Součástí přihlášky bude:
• strukturovaný životopis
• vizitka duchovní/ho na 1 stranu A4 (Kdo jsem a čemu věřím; k čemu je moje práce dobrá; jaký je můj osobní
styl; čemu se chci od ostatních učit.)
Do 30. června 2022 obdrží zájemci vyrozumění a informace o platbě a výuce.
Cena kurzu: 17 800,- Kč.
Platbu za kurz je třeba uskutečnit do 15. září 2022. Případně zaplatit první splátku 9000,- Kč, splatnost druhé části
kurzovného (8800,-) je 20. ledna 2023. Neplaťte prosíme dříve než po informaci o přijetí do kurzu. Budete-li žádat
platbu na fakturu, je třeba PŘEDEM požádat o vystavení faktury.
Při nedokončení kurzu nelze vracet poplatek ani jeho část.

Compiled Apr 14, 2022 9:53:33 AM by Document Globe ®

2

