Podmínky studia
Praktická homeopatie podle Hahnemanna
Cílem našeho kurzu je, aby jeho absolventi byli schopni svým klientům nabídnout
kvalifikovanou homeopatickou péči. Posluchači se učí pracovat s nejčastěji užívanými
homeopatickými léky.
Studium je zprvu zaměřeno na jednodušší, velké léky, s jasnou symptomatikou, později
doplněno o léky složitějších patogenezí.

Komu je studium určeno
Praktická homeopatie podle Hahnemanna je kurz určený odborníkům ve zdravotnictví.
Převážně lékařům, veterinářům, farmaceutům a dalším zdravotnickým profesím.
Studium nabízíme nově také psychologům, pedagogům a dalším odborníkům, kteří ve svém
povolání využívají celostní přístup ke klientovi s přihlédnutím k jeho individuálním
zvláštnostem a potřebám.

Přihlášení do kurzu
Do kurzu se lze přihlásit prostřednictvím online formuláře na www.studujtehomeopatii.cz.
Po uhrazení kurzovného obdrží přihlášený uchazeč přístup do vzdělávacího portálu.
Kurzovné se hradí předplacením celého ročníku a je možné jej platit jednorázově nebo ve
dvou
splátkách.
Platba
jednotlivých
přednášek
je
výjimečně
možná
po domluvě s organizátorem kurzu.
Jaké jsou výhody předplacení celého ročníku?
Předplacením celého ročníku získá posluchač tištěná skripta k celému kurzu a přístup
do vzdělávacího portálu na webu studujtehomeopatii.cz. Další výhodou je sleva 10 %
na tištěné materiály a vzdělávací akce pořádané Akademií klasické homeopatie.
Do nového cyklu kurzu se lze přihlásit nejpozději do 30. 9. 2018.

Cena a platba kurzovného
Základní cena jednoho ročníku kurzu je 9 000 Kč.
Absolventi dvouletých kurzů Akademie klasické homeopatie mají nárok na výhodnější
kurzovné v hodnotě 7 000 Kč za 1 ročník.
Studenti (do 26 let) prezenčního studia medicínských, farmaceutických a zdravotnických
oborů mohou využít výhodné kurzovné v hodnotě 5000 Kč za 1 ročník*.
Základní cena jedné přednášky je 1000 Kč.
Cena jedné přednášky pro absolventy dvouletého kurzu činí 700 Kč.
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Platbu za celý ročník je možné provést jednorázově nebo ve dvou splátkách:
Základní cena
Zvýhodněná cena
Cena pro studenty

jednorázová platba: 9000 Kč
jednorázová platba: 7000 Kč
jednorázová platba: 5000 Kč

na splátky: 5000 Kč a 4000 Kč
na splátky: 4000 Kč a 3000 Kč
na splátky: 3000 Kč a 2000 Kč

*Studenti jsou povinni prokázat se platným potvrzením o studium.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet na základě údajů, které obdrží přihlášený emailem. Při neúčasti v kurzu po přihlášení se kurzovné nevrací. Jednotlivé přednášky se
hradí na místě v den konání přednášky.

Účast na přednáškách
Pro úspěšné zakončení kurzu a získání diplomu je povinná účast na všech přednáškách
dvouletého studia.
Povinná je účast na ročníkové a závěrečné zkoušce, které probíhají formou kolokvia
na poslední přednášce kurzu.
Zmeškanou konkrétní přednášku je možné si nahradit v kurzu probíhajícím v jiném městě
podle aktuálního studijního plánu.
Přednášky kurzu probíhají
v Olomouci, Brně, Praze jednou měsíčně v sobotu od 9 do 15 hodin,
v Českých Budějovicích jednou za 2 měsíce v sobotu od 9 do 17 a neděli od 9 do 13 hodin,
v Ostravě jednou za 2 měsíce v sobotu a neděli od 9 do 15 hodin.

Opakování
Součástí hodnocení znalostí během studia je aktivní účast na opakovacích testech, aktivitách
a úkolech.
Povinné jsou 3 opakovací testy. Testy probíhají prezenčně během ročníku, každý test je
ohodnocen 20 body. K opakování učiva mají studenti k dispozici krátké online testy,
přístupné u jednotlivých lekcí ve vzdělávacím portále.

Ročníková a závěrečná zkouška
Na konci 1. ročníku probíhá povinná ročníková zkouška. Slouží k zopakování učiva z celého
roku. Je zaměřená na základní znalosti probrané látky a ucelení získaných znalostí složitého
oboru homeopatie. Ročníková zkouška probíhá formou kolokvia v závěru poslední přednášky
v ročníku.
Celý kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška probíhá formou kolokvia
v rámci poslední přednášky. V závěru poslední přednášky absolventi získají diplom,
potvrzující, že jsou schopní poskytovat kvalifikovanou homeopatickou pomoc.
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Součástí úspěšného zakončení studia je písemné zpracování 5 kazuistik – případů z vlastní
praxe. Každá kazuistika by měla obsahovat stručný popis pacienta/klienta a jeho potíží
zjištěných metodou pozorování se zaměřením na klíčové symptomy, volbu homeopatických
léků a její odůvodnění a stručný průběh léčby. Každá kazuistika by měla být zpracována
podle vzoru v rozsahu jedné strany A4. Podle standardu Akademie klasické homeopatie, viz
příloha.

Profil absolventa
Absolventi dvouletého kurzu Praktická homeopatie podle Hahnemanna jsou schopni
obohatit svou praxi o postupy homeopatické diagnostiky a léčby. Znalosti kurzu jsou
využitelné v ordinacích pediatrů, praktických či odborných lékařů. Absolventi znalosti uplatní
také v provozu lékáren, v rámci samostatné homeopatické poradny nebo jako součást
masérské praxe, nutriční poradny nebo poradny zdravého životního stylu.
Po úspěšném dokončení kurzu absolventi zvládají:
 pracovat s typologií nejběžnějších homeopatických typů
 základní i pokročilé techniky homeopatické diagnostiky podle chování, chůze,
oblékání, vyjadřování, návyků a základy heleo-homeopatie a meteo-homeopatie
 volit strategii individuálně zaměřené homeopatické prevence a léčby
 integrovat postupy homeopatické léčby do systému klasické moderní medicíny
 vedení případů různé složitosti ve spolupráci s dalšími odborníky
 orientovat se v homeopatické Materii medice a základní homeopatické literatuře
Garantem kvality vzdělávání je MUDr. Alexandr Fesik, lékař-homeopat s více než třicetiletou
praxí. Tým školených lektorů tvoří zkušení lékaři-homeopaté s mnohaletou praxí.
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