Razpisujemo študijski program:

GLASBENA TERAPIJA
Vabimo k vpisu v 6. generacijo študentov v študijskem letu 2019/2020!
Študij glasbene terapije poteka v okviru zasebnega izobraževalnega zavoda IK – Inštituta Knoll za
glasbeno terapijo in supervizijo v Kranju že od oktobra 2014.
Triletni študij se prične oktobra 2019 in zaključi septembra 2022. Poteka kot študij ob delu. Voden je
s strani visoko izobraženih in kvalificiranih glasbenih terapevtov ter sorodnih strokovnjakov iz
Slovenije in tujine.

Rok za prijavo:

3. rok: ponedeljek, 16. 9. 2019

Sprejemni preizkus:

3. rok: petek, 20. 9. 2019

Kontaktne informacije:
Špela Loti Knoll, direktorica, vodja študija
tel.: 031-334521
email: institutknoll@yahoo.com
www.institutknoll.eu

Pogoji za vpis





diploma ali I.bolonjska stopnja (BA) Akademije za glasbo vseh smeri + dokazljive
aktivnosti s področja dela z ljudmi
diploma ali I.bolonjska stopnja (BA) s področja zdravstva, sociale ali šolstva in
dokončana nižja glasbena šola + dokazljive aktivnosti s področja dela z ljudmi
pogojno višja strokovna šola s področja zdravstva, sociale ali šolstva in dokončana nižja
glasbena šola ter dodatna dokazila o relevantem delu
uspešno opravljen sprejemni preizkus, na katerega ste vabljeni po prejemu vaše prijave
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Potek sprejemnega preizkusa
Sprejemni preizkus se opravlja v petek, 20.9.2019 na 3.roku.
Komisijo sestavljajo vodstvo študija ter strokovnjak s sorodnega področja.
Sprejemni preizkus je sestavljen iz treh delov:
1. skupinski razgovor o motivaciji in relevantnih izkušnjah kandidatov in skupinska glasbena
improvizacija (45 min.)
2. individualna glasbena predstavitev kandidata (15 min.)
 na svojem glavnem instrumentu (ena skladba)
 na drugem instrumentu ali petje (ena skladba)
 prosta improvizacija na zahtevo komisije
3. individualni razgovor s komisijo (15 min.)
Potek študija





6 semestrov od oktobra 2019 – septembra 2022
Sklopi po: 10 vikendov na leto (petek-nedelja ali sobota-nedelja) in 2 študijska sklopa na leto
(četrtek–ponedeljek)
Obvezna študijska praksa v vsakem letniku s supervizijo na študiju
okvirno 900 kontaktnih ur in 250 ur prakse

Vsebina študija
 predavanja, seminarji in praktično delo
o (teorija in metodika glasbene terapije, glasbena improvizacija, kompozicija, skupinska igra,
osnove psihologije glasbe, razvojna in klinična psihologija, psihoterapevtsko znanje, telo v
GT, druge smeri umetnostne terapije)
 izkustveno delo, razvoj samorefleksivnih sposobnosti
 individualna učna terapija znotraj študija (doplačilo)
 študijska praksa s supervizijo
 raziskovalno delo v glasbeni terapiji
Natančen kurikulum študija je objavljen na spletni strani inštituta.
Izvajalci
Predavatelji in drugi izvajalci študija so izobraženi in kvalificirani glasbeni terapevti in supervizorji iz
Slovenije in tujine ter strokovnjaki drugih relevantnih disciplin iz Slovenije.

 Špela Loti Knoll – vodja študija, MA glasbena terapija, akademska oboistka in prof.oboe, višja
predavateljica, Slovenija
 Claudia Knoll – stalna predavateljica, dipl. glasbena terapevtka, mag. supervizije, osebnega in
organizacijskega svetovanja, Nemčija/Slovenija
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 dr. Eckhard Weymann, glasbeni terapevt in supervizor, vodja študija glasbene terapije v
Hamburgu, Nemčija
 dr. Rok Podkrajšek, klinični psiholog, Slovenija
 dr. Katarina Habe, psihologinja, Slovenija
 Polonca Štule, socialna pedagoginja, glasbena terapevtka IK
 dr. Aleksandra Schuller, specialistka discipline Avtentično gibanje, Slovenija
 Irena Valdes, MA likovna terapija
 Ajda Perne, MA likovna terapija
 drugi strokovnjaki iz profesionalnih združenj: SZUT-Slovensko združenje umetnostnih
terapevtov; DMTG – Nemško združenje glasbenih terapevtov; ÖBM – Avstrijsko društvo za
glasbeno terapijo ter EMTC – Evropska konfederacija za glasbeno terapijo
Zaključek študija





zaključna pisno – kreativna naloga
zagovor naloge
pridobljen naziv »Glasbeni terapevt IK«
študij ustreza kriterijem EMTC – Evropske konfederacije za glasbeno terapijo

Šolnina
2.800€ na letnik (trije letniki) + 100€ vpisnina v 1.letnik
Šolnina vključuje vsa predavanja, izkustveno delo in supervizijo.
Obvezna individualna učna terapija v času študija je samoplačniška.

Prijava na študij
Prijava naj vsebuje:






življenjepis
pregled dosedanjih glasbenih aktivnosti in delovanja na področju dela z
ljudmi
uradne listine o pridobljeni izobrazbi
kopijo osebnega dokumenta
motivacijsko pismo za študij glasbene terapije
Prijavo priporočeno pošljite do 16.9.2019 na naslov:
Inštitut Knoll, Srebotje 1, 2212 Šentilj

in dodatno v elektronski obliki (skenirane listine) na: institutknoll@yahoo.com
Po prejemu vaše prijave boste vabljeni na sprejemni preizkus, ki bo
potekal v petek, 20. septembra 2019.

Vpis v študijski program s plačilom vpisnine v višini 100€ poteka 28.9.2019. Program se začne izvajati
konec 28. septembra 2019. Študij je omejen na 12 študentov.
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