ergoterapie
1. lékařská fakulta uk
Bakalářské studium ergoterapie (jeho absolvováním získáš
titul Bc.) trvá 3 roky, poprvé v ČR je u nás možné studovat
také navazující magisterské studium tohoto oboru (Mgr.)
v délce 2 roky. Obojí studium je prezenční a spadá do
studijního programu Specializace ve zdravotnictví.
Naši absolventi mají možnost se umístit na trhu práce
ve státech Evropské unie i celého světa, neboť splňují
kritéria mezinárodních ergoterapeutických organizací
pro studium ergoterapie (absolvent tak má možnost
okamžitého nástupu v zemích EU).

„Ergoterapie není studium, ale styl života. Pokud se s ní sžijete,
poskytne vám originální a zároveň člověku tak blízký pohled na život
a vše, co k němu patří.”
Lucie Junková, studentka Ergoterapie

co je ergoterapie?
Ergoterapie je zásadní a důležitý obor, který diagnostikuje funkční schopnosti člověka
po onemocnění, úrazu či vrozené vadě a provádí ergoterapeutickou intervenci s
cílem dosáhnout u pacienta maximální možné kvality života – tedy soběstačnosti
a účasti ve společnosti (návrat do rodinného prostředí, do školy, dopráce a umožnění
aktivního trávení volného času). Ergoterapeut indikuje kompenzační pomůcky
a provádí evaluaci bytu s cílem návratu pacienta do jeho obvyklého prostředí.
Absolvent studia ergoterapie se může uplatnit například v nemocnicích,
v rehabilitačních centrech a odborných léčebných ústavech, v léčebnách pro
dlouhodobě nemocné, ve službách domácí péče, v domovech, denních stacionářích
a aktivizačních službách pro děti, dospělé a seniory s disabilitou, ve školách pro děti
se speciálními potřebami a v podobných institucích.

k přihlášení potřebuješ:
»» do konce února podat přihlášku pomocí elektronického studijního informačního
systému (SIS)

»» ve stanovené lhůtě zaplatit související poplatek
»» přihlášku je možné podat pouze na jeden obor vrámci téhož studijního programu

„Ergoterapie je zásadní a nezbytný obor pro pacienty s disabilitou.
Umožňuje jim co nejdříve se dostat domů, žít se svými blízkými a mít co
nejplnohodnotnější život s možností studovat, pracovat a využívat aktivit
volného času, tedy dosáhnout maximální možnosti kvality života.“
docentka Olga Švestková, přednostka Rehabilitační kliniky 1. LF UK a VFN

přijímací zkoušky:
»» na bakalářské studium mají formu anonymního písemného multiplechoice testu zbiologie

»» na navazující magisterské studium sestávají z písemného testu zahrnujícího
tematické okruhy výuky bakalářského studia oboru Ergoterapie na 1. LF UK

»» můžeš skládat v náhradním termínu, pokud se písemně omluvíš a doložíš
potvrzení o nemoci nebo souběhu s konáním maturity

přijat ke studiu ergoterapie můžeš být, pokud:
»» jsi úspěšně složil přijímací zkoušky na naši fakultu
»» máš středoškolské vzdělání ukončené maturitou (pro bakalářské studium)
»» máš ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu obor Ergoterapie (pro navazující magisterské studium)

»» máš maturitu zčeštiny, ze slovenštiny nebo doklad o zkoušce z Čj na úrovni B2
se známkou ne horší než 2

»» nejsi studentem téhož oboru či programu na naší fakultě
»» předložíš doklad o rovnocennosti (nostrifikaci) středoškolského vzdělání,
jsi-li absolventem střední školy jinde než v ČR nebo na Slovensku
Pozor! Toto je pouze výběr nejdůležitějších podmínek k přijetí
na 1. LF UK! Jejich úplné a přesné znění si pečlivě přečti tady:
www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni?f=pro-uchazece

„Být dobrým a spolehlivým parťákem v týmu neznamená jen dobře
rozumět své práci a svým hranicím, ale také roli a pozici svých kolegů.“
profesor Michal Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy

bankovní spojení:
číslo účtu: 37434021/0100
variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
specifický symbol: 3027
číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

»» Jsi povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky.
»» V případě zahraničního bankovního převodu použij druh bankovních
poplatků “OUR”.

»» Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je ve kterékoli fázi
řízení nevratný.

užitečné odkazy:

webové stránky 1. LF UK

facebook fakulty

přihláška ke studiu

Pro kompletní informace a odkazy navštiv naše webové stránky www.lf1.cuni.cz.

„Nepracujeme na sobě proto, abychom se porovnávali, ale abychom
byli špičkoví. Pokud i vám jde o věc – a ne jen o pořadí –, zveme vás
na Jedničku.“
profesor Aleksi Šedo, děkan 1. lékařské fakulty UK

nenech si ujít!
»» stánek 1. LF UK na Evropském veletrhu vzdělávání Gaudeamus
– v listopadu v Brně, v lednu v Praze: seženeš tu všechny
potřebné informace v předstihu a budeš si moci popovídat i se
studenty jednotlivých oborů

»» Den otevřených dveří 1. LF UK – začátkem ledna: prohlédneš si nejzajímavější

prostory fakulty, dozvíš se více o studiu a seznámíš se s některými vyučujícími
a studenty

kontakty:
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
tel: 224 964 201
e-mail: info@lf1.cuni.cz

