Nevíte kam po maturitě? Co takhle studium adiktologie?
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevírá v akademickém roce 2008/2009 již
počtvrté bakalářský studijní obor adiktologie. Ten nabízí specializované akademické
vzdělání všem, kteří chtějí pracovat nebo už pracují v dynamicky se rozvíjející oblasti
prevence, léčby či výzkumu různých forem závislého chování. Novinkou pro tento školní rok
je možnost studovat bakalářské studium kombinovanou formou, a to kombinací elearningové internetové výuky se skupinovými semináři a individuálními konzultacemi. V
současnosti běží také příprava budoucího navazujícího magisterského stupně studia.
Studium adiktologie
Studium interdisciplinárního oboru bylo zahájeno v akademickém roce 2005/2006. Studenti
adiktologie si v průběhu studia osvojují teoretické znalosti a praktické dovednosti v otázkách
prevence, léčby či výzkumu rizikových forem chování, jako jsou např. užívání ilegálních
drog, alkoholu, tabáku nebo gambling, jež mohou vést k vytvoření závislosti. Prezenční
(denní) studium probíhá na 1. lékařské fakultě UK a seznamuje studenty s aktuálními
poznatky z řady vědních oborů – např. medicíny, psychologie, speciální pedagogiky,
sociologie či kriminologie i se specifickými postupy práce s klienty v různých typech služeb
(např. psychoterapie).
Lektorský tým oboru adiktologie tvoří přední odborníci, kteří se po roce 1990 významnou
měrou podíleli na vzniku a rozvoji sítě nových typů služeb pro uživatele návykových látek
a/nebo adiktologického výzkumu, kterým se dostává mezinárodního uznání.
Možnosti pracovního uplatnění
Absolventi studia mohou najít široké pracovní uplatnění a zajímavou práci s lidmi
v obtížných životních situacích v řadě státních i nestátních, zdravotnických i
nezdravotnických služeb prevence, léčby či výzkumu v oblasti závislého chování. Odborné
znalosti mohou uplatnit i v dalších sektorech – např. v sociálních službách, ve školství,
v mediační a probační službě, ve vězeňství či ve veřejné správě.
Podrobnější informace můžete získat na adrese: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika
VFN, 1. lékařská fakulta UK v Praze, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2, tel.: 224 965 035, email: info@adiktologie.cz. Informace o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách 1.
lékařské fakulty UK:
http://www.lf1.cuni.cz/article.asp?nArticleID=757&nDepartmentID=1961&nLanguageID=1

Centrum adiktologie – odborné pracoviště Psychiatrické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze - se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež
mohou vést k vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci,
léčbě a sociální reintegraci postižených.
Jádro činnosti Centra adiktologie tvoří zejména tři oblasti: (i) vysokoškolská výuka, (ii)
výzkum a vývoj a (iii) tvorba programu celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru.
Svoji činnost zahájilo 3. října 2005.
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