V Olomouci dne 21. prosince 2015
Vážení absolventi,
zasíláme informace ohledně dění na Katedře psychologie FF UP.
Na podzim člence katedry PhDr. Veronice Očenáškové, Ph.D. vyšla kniha, která se věnuje
ženám v akademických povoláních a obtížím, se kterými se potýkají. Jde o shrnutí poznatků
z výzkumu, kterému Dr. Očenášková věnovala v rámci svého doktorského studia. K pročtení
a načerpání inspirace vám nabízíme také sborník z posledního ročníku konference Společný
prostor, která se věnuje expresivním terapiím a psychoterapii.
V současné době u nás probíhá řada výzkumů, jejichž aktuální přehled je dostupný zde.
Pokud vás některé téma zajímá a rádi byste se do jeho výzkumu zapojili, neváhejte prosím
kontaktovat uvedeného garanta.
Na katedře proběhly dvě akce pro studenty. O říjnové exkurzi pražských gymnazistů si
můžete přečíst zde. Koncem listopadu se pak na katedru přijeli podívat studenti z Běloruska,
kteří zvažují studium psychologie v České republice. Oceňovali zejména vybavenost
psychologické laboratoře, nabídku předmětů v angličtině a také krásu Olomouce.
Několik událostí na katedře se pak týká i uchazečů o studium. V pátek 20. listopadu proběhl
první z dní otevřených dveří, kterého se zúčastnilo se přes 160 zájemců o studium u nás.
Druhý den otevřených dveří nás čeká 16. ledna 2016.
Rádi bychom vás také pozvali na dvě konference, které se uskuteční začátkem příštího roku.
První z nich je konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, která proběhne
1.-2. února 2016 na v Bratislavě. Krátce poté se v Olomouci uskuteční konference PhD
existence, jejíž 6. ročník proběhne 8.-9. února 2016. Hlavním tématem bude výzkum +/vs/praxe.
Na závěr bychom vás chtěli informovat o významné události, která katedru v roce 2016 čeká,
a to 70. výročí jejího založení. Tento rok bude slavit i univerzita, a to 70 let od obnovení
instituce jakožto Univerzity Palackého v Olomouci. V termínu 9.-10. září 2016 proto
proběhne velká celouniverzitní akce pro absolventy. Její součástí bude v pátek 9. září
večerní program na katedře, na který vás s velkým předstihem srdečně zveme. Aktuální
informace se budou objevovat na univerzitním webu absolventů a budeme samozřejmě také
v dalších dopisech.
Za tým katedry psychologie vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i
pracovních úspěchů v roce 2016.
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