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Fakulta sociálních studií je kvalitní a moderní
fakultou umístěnou v historickém centru města Brna. Jako součást Masarykovy univerzity
používá již mnohokrát oceněný Informační
systém a elektronickou evidenci studia.
Přijímací řízení na všechny její bakalářské
obory se koná formou NSZ SCIO. Studium je
tříleté, kreditového typu a je zakončeno obhajobou a státní závěrečnou zkouškou po získání 180 ECTS.

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Studium představuje psychologickou přípravu
pro profese, jejichž těžištěm jsou osobní kontakt a komunikace s druhým člověkem. Studentům poskytuje znalosti a dovednosti, které
jsou dnes nepostradatelné v řadě (nejen) pracovních oblastí. Naši absolventi se tak mohou
uplatnit v rozmanitých sférách státního i soukromého sektoru - např. v oblasti státní správy, sociální péče, žurnalistiky, personalistiky,
vzdělávací činnosti, apod.
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SPECIALIZACE
Jednooborové studium, jehož struktura
odpovídá modelu European Certificate in Psychology, je určeno především
pro zájemce, kteří jsou od začátku rozhodnuti pro „svůj“ obor nebo směřující
v budoucnu např. k uplatnění v klinické
psychologii. Jeho výhodou je hlubší propracování získaných poznatků. Výhodou
dvouoborového studia pak mohou být
větší rozhled, dovednost propojovat poznatky více oborů a širší možnosti pracovního uplatnění.
ČÍM JE STUDIUM
OBORU SPECIFICKÉ
Katedra psychologie FSS MU patří dlouhodobě k nejlépe hodnoceným katedrám
tohoto typu v ČR. Standardní evropská
úroveň je zajištěna výukou základních
psychologických disciplín, kromě ní si
však studenti volí i z pestré nabídky předmětů rozšiřujících orientaci v oblastech
vlastního zájmu. Naši studenti oceňují zejména moderní styl výuky, nároč-

nost a vzájemný respekt, setkávání s odborníky z praxe,
špičkovými vědci a autory uznávaných vysokoškolských
učebnic. Pro iniciativní studenty existuje řada příležitostí
v podobě účasti ve výzkumných týmech, v mezinárodní
soutěži psychologických prací, na zahraničních studijních
stážích apod.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
Poznávací procesy, emoce, motivace, vývoj jedince, výchova a vzdělávání, sebepoznávání (i v rámci sociálně-psychologického výcviku), vztahy k druhým lidem,
komunikace, skupinové procesy, struktura a dynamika
osobnosti, psychologie jako věda, kritické myšlení, metody poznávání sebe a druhých, vztah těla a psychiky,
duševní hygiena, personální práce, metakognice, základy
klinické psychologie, individuální rozdíly.
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