Uznávání předmětů PSP absolvovaných na VOŠ JABOK (případně jiné VOŠ nebo VŠ)
pro AR 2017/18
Kredity za splněné studijní povinnosti budou studentům z VOŠ Jabok přiznány po dosažení 120 kreditů v rámci studia na VOŠ Jabok
(viz opatření děkana 1/2017)

http://www.etf.cuni.cz/deska/opatreni_2017_01.pdf

Kód

Název

RP/RPK
RP111
RP112
RP113
RP114
RP121
RP122

Úvod do sociální práce
Zdraví a nemoc
Teorie sociální práce
Metody sociální práce 1
Psychologie osobnosti
Sociální a vývojová psychologie

RP123

Sociologie

RP124
RP131
RP132
RP133
RP134
RP135
RP141
RP151
RP152
RP153
RP154
RP155
RP211
RP212
RP214
RP215
RP216
RP217
RP221
RP222

Metody výzkumu 1
Úvod do křesťanské teologie
Úvod do Starého zákona
Úvod do Nového zákona
Úvod do filosofie pro pomáhající profese
Religionistika 1
Teoretická východiska pastorace
Odborná praxe bloková 1
Odborná praxe bloková 2
Metodický a supervizní seminář k praxi 1
Metodický a supervizní seminář k praxi 2
Odborná praxe bloková prázdninová 1
Sociální služby
Úvod do sociální politiky
Metody sociální práce 2
Sociální správa a sociální zabezpečení
Sociální práce s menšinami
Sociální práce s rodinou
Klinická psychologie
Sociologické praktikum

Případné podmínky a omezení uznání

Uznáno v rozsahu 5 kreditů. Rozdíl 1 kreditu nutno
kompenzovat písemnou prací s obhajobou na dané téma.
V případě, že studenti absolvovali předmět na VOŠ, nemusí se
účastnit přednášek; účastní se cvičení a závěrečného testu.

Uznáno po sepsání rozdílového testu.

Uznání na základě seminární práce na dané téma a obhajoby.
Uznává se na základě rozdílové zkoušky.

RP223
RP224
RP231
RP235
RP241
RP242
RP243
RP244
RP251
RP252
RP253
RP254
RP255
RP256
RP411
RP412

Základy práva
Metody výzkumu 2
Úvod do biblické interpretace
Religionistika 2
Filosofická a teologická antropologie
Etika pro sociální práci
Pastorační témata
Pastorační metody
Odborná praxe bloková 3
Odborná praxe bloková 4
Metodický a supervizní seminář k praxi 3
Metodický a supervizní seminář k praxi 4
Odborná praxe bloková prázdninová 2
Odborná praxe průběžná
Četba odborných textů - angličtina
Četba odborných textů - němčina

Volitelné předměty se uznávají do výše max. 18 kreditů
VYSVĚTLENÍ:
Uznává se plně
Uznává se podmínečně
Neuznává se - je třeba absolvovat
V Praze 30.8.2017

Podmínky pro uznání předmětu základy práva: kurz úvodu do
práva v rozsahu alespoň dvou semestrů absolvován v době max.
3 let před podáním žádostí o uznání. Na základě individuálního
posouzení vyučujícím možno uznat rovněž v jiných
odůvodněných případech, kdy žadatel doloží absolvování kurzu
obdobného rozsahu a obsahu (přihlíží se k proměnám práva v
průběhu času). Uznat je možné pouze zápočet a zkoušku
dohromady, nikoliv pouze zápočet.

Pokud absolvován jazyk v plném rozsahu
Pokud absolvován jazyk v plném rozsahu

