PSYCHOLOGIE
Psychologie na FSS MU patří dlouhodobě
k nejlépe hodnoceným katedrám psychologie
v ČR. Studium poskytuje univerzální, v praxi požadovanou a uznávanou vysokoškolskou
přípravu pro uplatnění ve všech hlavních obFORMA STUDIA
lastech aplikace oboru. V magisterském studiu
prezenční
nabízíme velmi širokou nabídku volitelných
předmětů tak, aby si každý sestavil svůj studijní plán podle zájmu a plánovaného uplatnění.
Samozřejmostí je zapojení odborníků z praxe do výuky i nabídka účasti ve výzkumných týmech. Mezi vyučujícími Katedry psychologie FSS MU jsou špičkoví
vědci.
Přijímací řízení se koná formou písemného testu.
STUPEŇ STUDIA
magisterské

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Na katedře vyučují známé osobnosti, autoři knih a desítek článků. Nabízíme
osvojování dovedností vyžadovaných v praxi. Dlouhodobě se věnujeme výzkumu ve výjové a sociální psychologii, v posledních letech také výzkumu psychoterapie. Podkladem řady studií ve vývojové psychologii jsou data z longitudinálního výzkumu. Výsledky jsme prezentovali na konferencích po celém světě. Je
samozřejmostí, že do výzkumných projektů jsou zapojováni studenti. V sociální
psychologii je specifikem např. výzkum v oblasti psychologie internetu. Jsme pořadateli mezinárodních sympózií. Klima je zde náročné i vstřícné!
NÁVAZNOST NA DOKTORSKÉ STUDIUM
Máme akreditováno doktorské studium v obecné, sociální a vývojové psychologii.
KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• dovednosti a inovace v psychodiagnostice
• vývoj struktury a dynamiky osobnosti
• zdravotní, osobnostní a sociální rizika vývoje, jejich prevence a možnosti
intervenování
• vztah k sobě a k druhým, včetně utváření osobní, sociální a občanské identity
• kognitivní vývoj a profesní směřování
• vztahy v rodině
• vliv internetu a příbuzných technologií na jedince, rodinu a společnost
• výcvik budoucích psychoterapeutů a integrace v psychoterapii

Kontakty
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10, Brno
Katedra psychologie
e-mail: bloudick@fss.muni.cz
tel: +420 549 493 604

http://psych.fss.muni.cz
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PRAXE

povinné

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi z Katedry psychologie FSS
mají „dobrý zvuk“. Uplatňují se ve
školní psychologii, klinické psychologii, v personální psychologii; k tradičním pracovištím patří pedagogicko-psychologické poradny, neziskové
organizace v sociální sféře, rodinné
poradny aj.

