,
Výuka adiktologie na 1. LF UK je
z odborného hlediska výjimečná
nejen v českém, ale i evropském
a dokonce i světovém měřítku.
Připravujeme vysoce erudované absolventy, kteří nacházejí
uplatnění v širokém spektru
oblastí léčby závislostí.
prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF UK

Podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu (Bc.)
najdete na adrese:
www.lf1.cuni.cz/podminky-prijimaciho-rizeni-na-1-lf
Při zápisu je nutné předložit potvrzenío zdravotní způsobilosti a potvrzenío očkování proti hepatitidě typu B.
Kontakt:
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2, 121 00

Jak se u nás studuje? Podívejte se na
video o adiktologii na 1. LF UK na
kanálu YouTube →

www.lf1.cuni.cz/uchazeci
Sledujte, co se děje na naší fakultě:

Web		

IG		

FB
Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje
veškeré podmínky přijetí ke studiu podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a podle vnitřních předpisů Univerzity
Karlovy a 1. lékařské fakulty v jejich přesném a úplném znění.

Adiktologie (Bc.)
Adiktologie (Mgr.)

Navazující magisterské studium adiktologie (Mgr.) má
délku 2 roky a je v prezenční formě. Přináší hlubší stupeň porozumění souvislostem adiktologických poruch
a doplňuje vaši stávající profesi adiktologa.
Nejsme zahleděni do sebe a řešíme
klinicky i výzkumem jak otázky místní komunity injekčních
uživatelů, tak témata závislostí a uprchlíků nebo genderových otázek v léčbě a prevenci
a spolupracujeme přitom na
projektech s předními pracovišti
v Evropě i mimo ni.

Proč studovat adiktologii na 1. LF UK?

1

Adiktologie je unikátní obor, který je možné v ČR studovat pouze na 1. LF UK. Ta tím potvrzuje svoji pozici
prestižní univerzity, na jejíž půdě vznikají a existují originální koncepty a obory mající mezinárodní renomé.

2

Výuku oboru adiktologie zajišťují špičkoví odborníci
reprezentující prestižní klinická pracoviště a skvělé
výzkumné týmy z Čech i ze zahraničí.

3

Studenti mají v rámci studia možnost absolvovat
praxe a stáže po celé ČR na nejlepších pracovištích
v oboru. Už v průběhu studia se mohou zapojovat do
významných tuzemských i mezinárodních projektů
a účastnit se zahraničích studijních pobytů nejen v rámci programu Erasmus.
Bakalářské studium (Bc.) trvá 3 roky a je v prezenční
i kombinované formě. Absolvováním studia adiktologie získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání
adiktologa. Jako adiktolog se stanete zdravotníkem,
kdy můžete pracovat ve zdravotních i sociálních službách, můžete pracovat jako terapeut a případně si zřídit
i vlastní soukromou praxi, můžete se stát protidrogovým
koordinátorem nebo můžete získat povolání poradce se
specializací v problematice návykových látek. Můžete
pokračovat ve studiu na magisterském a poté i doktorském stupni a pokračovat v oboru na poli výzkumu.

prof. Michal Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy a garant navazujícího studijního programu adiktologie
O studiu adiktologie
Obor adiktologie se zabývá prevencí, léčbou a snižováním škod v oblasti užívání návykových látek a závislostního chování se zaměřením na výzkum a psychoterapii.
Propojuje zdravotnické, sociální, právní, psychoterapeutické a další dimenze.
Zajímáte se o vliv návykových látek na vývoj člověka
a jeho chování, na jeho zdravotní stav a na jeho roli ve
společnosti? Máte zájem porozumět způsobům řešení
problémů v oblasti veřejného a duševního zdraví, které
vznikají v souvislosti nejen s legálními a nelegálními
drogami, ale i například farmakoterapií či moderními
technologiemi? Chcete se stát odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním,
jejich nejbližšímu okolí a řešit nejen léčbu, ale i prevenci této problematiky? Chcete mít možnost pracovat ve
špičkových zdravotnických i jiných zařízeních a třeba si
otevřít vlastní praxi? Odpovědí je studium adiktologie!
Studium vás vybaví potřebnými teoretickými znalostmi,
praktickými dovednostmi a kompetencemi pro současnou praxi v adiktologických službách.

K přihlášení potřebujete:
→ do konce února podat přihlášku pomocí elektronického studijního informačního systému (SIS)
→ ve stanovené lhůtě zaplatit související poplatek.
Přijímací zkoušky Bc.:
→ mají formu písemného testu z biologie a adiktologie,
→ můžete skládat v náhradním termínu, pokud se do dne
konání přijímací zkoušky písemně omluvíte a doložíte
potvrzení o nemoci nebo souběhu s konáním maturity,
případně státní zkoušky.
Adiktologie je velmi zajímavý a širokospektrý obor, který se vyvíjí
každým dnem. V rámci studia
adiktologie se probírá anatomie, psychologie, psychiatrie,
sociologie i právo. Díky tomu
získáváme jako studenti mnoho informací, které využijeme
v budoucím zaměstnání i v soukromém životě.
Kateřina Štočková, studentka adiktologie

