RASPIS ZA STUDIJ GLAZBENE TERAPIJE/MUZIKOTERAPIJE IK
Ravnoteža uma i osjećaja

Pozivamo vas na upis studija glazbene terapije/muzikoterapije IK 2020/2021!
U Sloveniji od 2014. godine osnovan je prvi studij glazbene terapije/muzikoterapije.
Upisujemo već sedmu generaciju.

Što odlikuje naš studij:









ravnoteža između teorije i iskustva, između knjiga i prakse, između riječi i glazbe
vođenje svakog studenta do specifičnog terapeutskog potencijala
izvrsni slovenski i strani predavači s područja glazbene terapije/muzikoteraapije i srodnih struka
međunarodna suradnja i sudjelovanje
praksa, praksa, praksa – ključ do uspjeha
studijski projekti indivudualno ili u grupi
usklađenost svih čovjekovih razina: fizičko, psihičko, umno i duhovno
studij je prilagođen stranim državljanima (hrvatski/srpski/bosanski/njemački/engleski/talijanski
jezik)

Uvjeti za upis na studij
 Diploma ili I. bolonjski stupanj (BA) s područja glazbe, pedagogije, zdravstva, socijale ili drugog
relevantnog usmjerenja i poželjno osnovna glazbena škola + iskustva na području rada sa
ljudima

 Uvjetno viša strukovna škola s područja zdravstva, socijale ili drugog relevantnog usmjerenja,
poželjno završena osnovna glazbena škola, te dodatni dokazi o relevantnom radu
 Uspješno obavljen prijemni ispit, na kojega ste pozvani nakon primitka vaše prijave

Tijek studija
 6 semestra – početak u listopadu/oktobru 2020.
 Set od: 10 vikenda na godinu (subota-nedjelja) i 2 studijska tjedna na godinu (četvrtakponedjeljak)
 Obavezna studijska praksa na svakoj godini sa supervizijom na studiju
 Okvirno 900 kontaktnih sati i 250 sati prakse
 Cijena studija: 2.800€/godina

Prijava na studij






životopis
pregled dosadašnjih glazbenih aktivnosti i djelovanja na području rada sa ljudima
službene dokumente o stečenom obrazovanju
kopiju osobne iskaznice
motivacijsko pismo za studij glazbene terapije
Prijavu preporučenu pošaljite do
22.6.2020. na adresu:
Inštitut Knoll, Srebotje 1, 2212 Šentilj
i u elektronskom obliku na: prijava.ik@yahoo.com

Po primitku vaše prijave bit ćete pozvani na prijamni ispit, koji će se održati u subotu,
27.6.2020. u prostoru Instituta.
Kontakt: Špela Loti Knoll, vođa studija glazbene terapije IK, Tel.: 031/334521; prijava.ik@yahoo.com
Detaljnije informacije o studiju možete naći na internetskoj stranici www.institutknoll.eu

