PANAJOTIS CAKIRPALOGLU: VĚDECKÉ/ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Přehled zahraničních vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží
1. Odborná stáž v klinické neuropsychologii (8. 10. 1985 – 8. 4. 1986). Institut pro další
vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (ILF). Stipendium Ministerstva školství ČR. (6 měsíců)
2. Dlouhodobý postgraduální kurs UNESCO: O moderních problémech v biologii a mikrobiální
technologie (On Modern Problems in Biology and Microbial Technology). Mikrobiologický
ústav ČSAV, Fyziologický ústav v Praze. Doba pobytu 1. 10. 1987 – 31. 5. 1992. (5 let)
Poznámka: V roce 1997 bylo mi uděleno české státní občanství, tedy ve výše uvedeném období
(1985 – 1992) se jednalo o zahraniční stáže.

Výčet přednášek na zahraničních univerzitách
1. Květen, 2014. Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa, Portugal.
Přednáška pro studenty a členy Fakulty psychologie.
Téma:
i.
How psychology is presented and taught at the Department of Psychology,
Olomouc, Czech Republic (Jak se prezentuje a vyučuje psychologie na katedře psychologie, FF
UP v Olomouci, Česká republika?)
2. Prosinec, 2013. FF, Univ. „Ss. Cyril and Methodius“ Skopje, MKD.
Soubor přednášek pro studenty psychologie, filozofie, sociologie, politologie…, odbornou
veřejnost a akademickou obec FF z oblasti psychologické axiologie, sociální psychologie vč.
propagace studia psychologie na FF UP v Olomouci a projektu UPdoc za FF UP Olomouc.
Témata:
i.
Диверзификација и систематизација на докторските студии при ФФ УП - Оломоуц.
(Diverzifikace a systematizace doktorských studií na FF UP - Olomouc);
ii.
Студии по психологија во Чешка Република со посебен осврт на студиите при
катедрата за психологија, ФФ УП – Оломоуц (Studium psychologie v České republice se
zvláštním zaměřením na studium na katedře psychologie FF UP – Olomouc);
iii.
Мobbing во Чешка Република (Mobbing v České republice);
iv.
Човекот добар или лош? Основни дилеми на психолошката етика (Člověk dobrý nebo
zlý? Základní rozpory psychologické etiky)
3. Leden, 2011. Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Univ. „Ss.

Cyril and Methodius“, Skopje, MKD.
Soubor přednášek z psychologie etiky, politické psychologie, sociální psychologie skupin a
psychologie práce pro studenty postgraduálního studia politologie, sociologie managementu
a komunikologie.
i.
ii.
iii.
iv.

Елити и јавност - водачи и следбеници (Elity a veřejnost - vůdcové a následovníci)
Човекот помеѓу доброто и злото (Člověk mezi dobrém a zlém)
Психолошки претпоставки и импликации на Mobbing (Psychologické předpoklady a
konsekvence Mobbingu)
Психолошки прашања за групи и организации (Psychologické otázky skupin a
organizací)

4. Leden, 2010. Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Univ. „Ss.

Cyril and Methodius“, Skopje, MKD.
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Soubor přednášek z oblasti psychologie etiky, politické psychologie, sociální psychologie
skupin a psychologie práce pro studenty postgraduálního studia politologie, sociologie
managementu a komunikologie.
i.
ii.
iii.

Psychological issues on human nature (Psychologické otázky o lidské přirozenosti).
Elites, public and political system (Elity, veřejnost a politický systém).
Management of groups and organizations (Management skupin a organizací)

5. Duben, 2009. Department of Psychology. Covenant College, GA, USA.
Soubor přednášek pro studenty denního studia psychologie, sociologie a filosofie z oblasti
pedagogické psychologie, psychologie etiky a politické psychologie.
i.
ii.
iii.

How psychology is viewed and taught in the Czech Republic and Serbia? (Status a výuka
psychologie v České republice a Srbsku)
Man between good and evil (Člověk mezi dobrém a zlem)
Ethnic and Religious Tensions in the Balkans (Etnické a náboženské napětí na Balkáně)

6. Duben, 2007. Katedra psychologie FF, Univ. „Ss. Cyril and Methodius“, Skopje,

MKD.
Soubor přednášek pro studenty 2 a 3 ročníku denního studia psychologie z oblasti
psychologie hodnot a pedagogické psychologie.
i.
ii.

Психологијата во Чешка Република (Psychologie v České republice)
Социјален статус и вредности кај младите Чеси (Sociální status a hodnoty u mladých
Čechů)
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