Na podlagi 12. in 14. člena statuta Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, sprejetega
dne 20.2.2008, sprejema skupščina ZDT.SI, dne 13.3.2012, na predlog Strokovnega sveta ZDT.SI
naslednji

PRAVILNIK ZA PODALJŠANJE PRIDOBLJENEGA NAZIVA
Uvod
Poklicna odgovornost zakonskih in družinskih terapevtov zahteva stalno in aktivno učenje v
obdobju njihovega aktivnega delovanja. Dolžni so se strokovno izpopolnjevati tudi po
pridobitvi naziva in slediti novostim na področju svojega poklicnega sodelovanja.
1. člen
Pridobljen naziv velja za obdobje 7 let. Po preteku tega obdobja je potrebno predložiti
dokazila o izpopolnjevanju. Vlogo je potrebno poslati na Komisijo za nazive pred iztekom 7
letnega obdobja od prejema ali podaljšanja naziva in ne prej kot eno leto pred iztekom.
V kolikor posameznik sam ne poskrbi, da pravočasno pošlje vloge za podaljšanje, se mu
naziv, do odobritve Komisije za nazive, na osnovi zahtevanih potrdil za podaljšanje naziva,
začasno odvzame.
2. člen
Za podaljšanje naziva zakonski in družinski terapevt je v preteklem sedemletnem obdobju
potrebno zbrati najmanj 50 točk:
1. Stalno terapevtsko delo – 20 točk
2. Udeležba na študijskih dnevih ZDT.SI - 3 točke
3. Udeležba na kongresu ZDT.SI - 5 točk
aktivna udeležba - 10 točk
4. Udeležba na mednarodnih seminarjih (iz terapevtskega področja) - 5 točk
aktivna udeležba - 10 točk
5. Udeležba na mednarodnih kongresih, (iz terapevtskega področja IFTA, EFTA,…) - 10 točk
aktivna udeležba - 15 točk
6. Objava strokovnih člankov v znanstvenih revijah – 5 točke
7. Objava znanstvenih člankov – 10 točk
8. Objava knjige - 15 točk

Za podaljšanje naziva zakonski in družinski terapevt je od navedenih točk obvezno zbrati vsaj
nekaj točk pod številko 1. V kolikor Komisija za nazive zahteva, mora kandidat za
podaljšanje dokazati resničnost predloženih potrdil ali podatkov.
3. člen
Za podaljšanje naziva supervizor je v preteklem sedemletnem obdobju potrebno
zbrati točke za podaljšanje naziva zakonski in družinski terapevt in opravljati supervizorsko
delo. V sedmih letih je potrebno poimensko navesti najmanj tri udeležence ali skupine, ki so
bili ali so v superviziji.
4. člen
Za podaljšanje naziva učitelj je potrebno v preteklih sedmih letih objaviti vsaj 3 znanstvene
članke iz terapevtskega področja in opraviti vsaj 10 predavanj na študijskih dnevih, kongresih
ZDT.SI, ne mednarodnih kongresih ali v okviru študija ZDT.
5. člen
Od vseh članov ZDT.SI se pričakuje poklicno terapevtsko delovanje, ki je v skladu z Etičnim
kodeksom ZDT.SI. V kolikor so v minulem sedemletnem obdobju bile prisotne kršitve Etične
kodeksa ZDT.SI ali je kandidatovo poklicno delovanje negativno vplivalo na ugled ZDT.SI, v
tem primeru Strokovni svet ZDT.SI lahko odkloni prošnjo za podaljšanje posameznega
naziva.
6. člen
Spremembo tega Pravilnika v celoti ali njegovih posameznih členov lahko sproži Strokovni svet
skladno s 14. členom, 3. odstavkom Statuta ZDT.SI ali Skupščina ZDT.SI skladno s 12. členom, 4. ali 6.
odstavkom Statuta ZDT.SI.

