Behaviorální analytik – akreditovaný kvalifikační kurz
Pracoviště garantující
program CŽV odborně
Odborný garant

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. M.Sc., e-mail: pancocha@ped.muni.cz

Kontaktní pracoviště

Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, e-mail: ccv@ped.muni.cz

Akreditace

MZDR 37471/2018-5/ONP

Jazyk vzdělávacího programu

český a anglický jazyk
- program je určen pro psychology a neučitelské pedagogy (absolventy
magisterského studia psychologie nebo neučitelské pedagogiky). Jeho
absolvováním získají odbornou způsobilost k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání behaviorálního analytika podle § 21c zákona č.
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 22a vyhlášky č.
55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků.
- absolventi programu získají předpoklady pro široké uplatnění v oblasti
zdravotnictví a mohou pracovat v různých zdravotnických zařízeních
ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní
a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.
- účastníci programu absolvují teoretickou výuku a praktické vyučování v
rozsahu stanoveném akreditovaným vzdělávacím programem, odbornou
praxi vč. odborné praxe v akreditovaném zařízení (smluvním zdravotnickém
zařízení) a také mezinárodní zkoušku pro behaviorální analytiky (Board
Certified Behavior Analyst - BCBA) u Výboru pro certifikaci
behaviorálních analytiků (Behavior Analyst Cetification Board - BACB).
Odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení si účastníci
zajišťují a hradí samostatně.
- program je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a
teoretické části.
UPOZORNĚNÍ:
- část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Je požadována znalost AJ
minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování
programu a četbu odborné literatury v AJ. Úroveň znalosti AJ je nutné
doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87,
IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C atp.) nebo státní
jazykovou zkouškou z AJ nebo státní zkouškou ve studijních programech
zaměřených na AJ. V případě, že zájemce nemá žádnou z uvedených
zkoušek, musí dodat čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni B2.
absolventy magisterského studia psychologie nebo neučitelské pedagogiky

Cíle vzdělávacího programu

Program CŽV určen pro
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Požadavky k přijetí

Způsob přijímacího řízení
Délka / frekvence setkání
Počet účastníků

- podání elektronické přihlášky (tzv. e-přihláška)
- zaplacení manipulačního poplatku za přijímací řízení ve výši 600 Kč přes
Obchodní centrum MU
- zaslání Průvodky, která se vytiskne u založené e-přihlášky, spolu s úředně
ověřenou kopií VŠ diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky),
dokladem o zdravotní způsobilosti a úředně ověřenou kopií dokladu nebo
čestným prohlášením o znalosti AJ na úrovni minimálně B2 na CCV PdF
MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Přijato bude prvních 20 zájemců, kterým bude potvrzena elektronická přihláška.
Přihláška bude potvrzena jen těm, kteří budou splňovat podmínky pro přijetí,
dodají všechny požadované dokumenty a uhradí manipulační poplatek.
5 semestrů / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Doklad o absolvování

min. 10, max. 20
Závěrečná zkouška:
- praktická část
- teoretická část
osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Cena za 1 semestr

12 000 Kč

Způsob ukončení
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KATALOG PŘEDMĚTŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Kód

1. semestr

IVc500
IVc501
IVc503
IVc509
IVc510

2. semestr

Kód
IVc511
IVc512
IVc515

Kód

3. semestr

IVc504
IVc505
IVc506
IVc513
IVc514

4. semestr

Kód
IVc516
IVc517
IVc520

Název předmětu

Rozsah

Uk.

Kr.

První pomoc
Vybraná témata ochrany a podpory
veřejného zdraví
Základy pediatrie
Úvod do měření chování a experimentálního
designu *
Koncepty a principy behaviorální analýzy

6 hodin

k

2

6 hodin

k

2

24 hodin

k

4

35 hodin

zk

8

45 hodin

zk

8

Název předmětu

Rozsah

Uk.

Kr.

15 hodin

zk

8

75 hodin

zk

8

70 hodin

zk

8

Rozsah

Uk.

Kr.

4 hodiny

k

2

8 hodin

k

2

8 hodin

k

2

85 hodin

zk

8

45 hodin

zk

8

Rozsah

Uk.

Kr.

30 hodin

zk

8

70 hodin

zk

8

100 hodin

z

4

Úvod do etického a profesního chování v
behaviorální analýze
Aplikace metod behaviorální změny *
Pokročilé postupy měření chování a
experimentálního designu *

Název předmětu
Zdravotnická dokumentace a informační
technologie ve zdravotnictví
Právní souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb
Organizace a řízení poskytování zdravotních
služeb
Identifikace, diagnostika a hodnocení
chování *
Úvod do intervence a implementace
programů aplikované behaviorální analýzy *

Název předmětu
Etické a profesní chování v behaviorální
analýze
Pokročilé postupy intervence a implementace
programů aplikované behaviorální analýzy *
Odborná praxe v akreditovaném zařízení
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5. semestr

Kód

Název předmětu

Rozsah

Uk.

Kr.

IVc502

Základy psychiatrie

40 hodin

k

4

IVc507

Základy neurologie

24 hodin

k

4

IVc508

Základy geriatrie
Mezinárodní standardy v aplikované
behaviorální analýze
Odborná praxe

20 hodin

k

4

10 hodin

k

4

1 500 hodin

z

14

IVc518
IVc519

vysvětlivky: z – zápočet; zk – zkouška; k – kolokvium
* Výuka probíhá formou teoretické výuky, praktických cvičení, odborné praxe a odborné praxe v akreditovaném
zařízení.
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