RAZPIS ZA ŠTUDIJ GLASBENE TERAPIJE IK
Vabimo vas k vpisu na študij glasbene terapije IK 2021/2022!
Pričetek: zimski semester, oktober 2021.

Spletni informativni dan: sreda, 15.9.2021 0b 18.00 preko Zooma. Prijava na:
prijava.ik@yahoo.com.
Kaj odlikuje naš študij:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ravnovesje med teorijo in izkustvom, med knjigami in prakso, med besedo in glasbo
vodenje vsakega študenta do svojega specifičnega terapevtskega potenciala
odlični slovenski in tuji predavatelji s področja glasbene terapije in sorodnih strok
mednarodno (so)delovanje
projektno študentsko delo v skupini in individualno
upoštevamo vse ravni človeka: fizično, psihično, umsko in duhovno
študij lahko prilagodimo tudi tujim študentom (hrvaški/srbski/bosanski, nemški, angleški in
italijanski jezik.

Pogoji za vpis na študij
✓ diploma ali I.bolonjska stopnja (BA) s področja glasbe, pedagogike, zdravstva, sociale ali druge
ustrezne usmeritve in zaželjeno nižja glasbena šola + izkušnje s področja dela z ljudmi
✓ pogojno višja strokovna šola s področja zdravstva, sociale ali druge ustrezne usmeritve,
zaželjeno nižja glasbena šola + izkušnje s področja dela z ljudmi
✓ Uspešno opravljen sprejemni preizkus, na katerega ste vabljeni po prejemu vaše prijave.

Obseg študija:
✓ 6 semestrov , začetek oktober 2021.
✓ Sklopi po: 10 vikendov na leto (sobota in nedelja) in 2 študijska tedna na leto (četrtek–ponedeljek)
✓ Obvezna študijska praksa v vsakem letniku s supervizijo na študiju
✓ okvirno 900 kontaktnih ur in 250 ur prakse
✓ Cena študija: 2.800€/letnik

Glavni moduli v študiju:
Metodika
glasbene terapije

Teorija
glasbene
terapije

Refleksivne
kompetence

Praksa

Psihologija
in medicina

Zaključno delo

Prijava na študij na obsega:
•
•
•
•
•

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 po pošti pošljite do 22.9.2021 na naslov:
Inštitut Knoll, Srebotje 1, 2212 Šentilj
in v elektronski obliki na: prijava.ik@yahoo.com.
Po prejemu vaše prijave boste vabljeni na sprejemni preizkus, ki bo potekal v petek,
24.9.2021 na Inštitutu.

Kontakt: Špela Loti Knoll, MA, vodja študija glasbene terapije IK
Tel.: 031/334521; email: prijava.ik@yahoo.com
Podrobne informacije o študiju in sprejemnem preizkusu najdete na spletni strani:
www.institutknoll.eu

