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Epidemie koronaviru proměnila zásadním způsobem
veškeré české školství. Dopad bude mít i na přijímací řízení ke studiu na vysokých školách, včetně 1. lékařské fakulty UK a našeho oboru adiktologie.
Počátkem ledna proběhl on-line den otevřených dveří
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kdy v rámci této
akce byly pomocí webinářů a propagačních videí představeny studijní obory.
Původním záměrem pedagogů a studentů oboru adiktologie bylo představit studijní obor formou krátkých přednášek a workshopů osobně na jednotlivých středních
a vyšších odborných školách a adiktologii přiblížit uchazečům o studium. Bohužel se začaly na podzim uzavírat
školy, a tak jsme hledali cesty, jak obor představit v této
složité době.
Jelikož byl již navázán kontakt s řediteli a výchovnými
poradci některých škol, rozeslali jsme jejich prostřednictvím pozvánky na informační on-line akci, která byla
pro maturanty i další zájemce o získání informací ke studiu připravena na počátek února. Akce byla prezentována prostřednictvím sociálních médií, např. jako událost
na Facebooku. On-line prezentace představila samostatně obor adiktologie, byla náhradou za tradiční den
otevřených dveří a připojila se tak k celkové prezentaci
1. lékařské fakulty.
Powerpointová prezentace s přímým komentářem pořadatelů proběhla 7. února 2021. Akci připravila Česká asociace studentů adiktologie ve spolupráci s 1. lékařskou
fakultou Univerzity Karlovy a realizovala ji prostřednic-

tvím aplikace Microsoft Teams. O akci byl poměrně velký
zájem, sešlo se více než padesát zájemců, kteří si prezentaci poslechli a prohlédli. Do prezentace jsme vybrali studenty ze všech forem studia adiktologie – bakalářského,
magisterského i doktorského, aby odpovídali zájemcům
na jejich dotazy týkající se nejen samotného studia, ale
také možnosti Erasmu a dalších zahraničních studijních
pobytů a stáží, platového ohodnocení po studiu a uplatnění, doporučené literatury a podobně. Větší část uchazečů se zajímala převážně o magisterské studium.
V závěru události proběhla anketa s otázkou: Byla pro vás
dnešní akce přínosná? Nedostalo se nám žádného negativního hodnocení Akce měla velký ohlas a interakci v diskuzi a trvala více než 1,5 hodiny.
Záznam prezentace je k dispozici na kanále Youtube
České asociace studentů adiktologie pod níže odkazem:
https://www.youtube.com/watch?v=xKHrEB0xgEQ.

