ZDRUŽENJE ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE
Ulica bratov Učakar 50, 1000 Ljubljana
Izpolni ZZDTS:
Datum prejema vloge:

Vloga je:

a) popolna

b) nepopolna

Datum obravnave vloge na strokovnem svetu:
Kandidat izpolnjuje kriterije za podaljšanje naziva:
a) Redno plačevanje članarine

DA

NE

b) Delovanje v skladu z načeli etičnega kodeksa (nekaznovanost s strani ČR)

DA

NE

c)

DA

NE

d) Naziv supervizor

DA

NE

e) Naziv terapevt za osebno izkušnjo

DA

NE

f)

DA

NE

Naziv Zakonski in družinski terapevt

Naziv učitelj

Rešitev vloge:
a) Vloga je bila pozitivno rešena, kandidat je uspešno podaljšal naziv
b) Kandidat je bil pozvan k dopolnitvi vloge
c) Kandidat je bil pozvan k poravnavi članarine za preteklo obdobje
d) Kandidat je bil pozvan k plačilu članarine za tekoče leto
e) Vloga je bila zavrnjena z razlogom: ______________________________________________________

Izpolni kandidat:

VLOGA ZA PODALJŠANJE NAZIVA
Obkrožite, kateri naziv podaljšujete:
a) Zakonski in družinski terapevt/zakonska in družinska terapevtka
b) Suprevizor/supervizorka
c) Terapevt/terapevtka za osebno izkušnjo
d) Učitelj/učiteljica
(Pogoje za podaljšanje naziva si poglejte v PRAVILNIKU ZA PODALJŠANJE PRIDOBLJENEGA NAZIVA.)

I. OSEBNI PODATKI
Ime in priimek:
rojen (a):

v kraju:

občina:

država:

Naslov stalnega bivališča:
(ulica in hišna številka, kraj)
(poštna številka in ime pošte)

Naslov začasnega bivališča:
(ulica in hišna številka, kraj)
(poštna številka in ime pošte)

Telefon:

Naslov elektronske pošte:

Kdaj vam je bil
podeljen?

PRILOGA A:
PODALJŠANJE NAZIVA ZAKONSKI IN DRUŽINSKI TERAPEVT OZIROMA ZAKONSKA IN DRUŽINSKA
TERAPEVTKA
A. Stalno terapevtsko delo (navedite naziv ustanove, kjer ste opravljali terapevtsko delo, obdobje, v
katerem ste opravljali terapevtsko delo ter povprečno število ur terapevtskega dela na leto; če ste
terapevtsko delo opravljali v več ustanovah, navedite podatke za vsako ustanovo posebej):

Predlagano število točk s strani kandidata:

Odobrene točke s strani SS:

(maksimalno 20 točk; točke se dodeljujejo glede na povprečno število ur terapevtskega dela)

B. Udeležba na študijskih dnevih Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (navedite
datume in naslove študijskih dni, ki ste se jih udeležili; vlogi priložite kopijo potrdil):

Predlagano število točk s strani kandidata:

Odobrene točke s strani SS:

(udeležba na enem študijskem dnevu je ovrednotena s 3 točkami)

C. Udeležba na kongresu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (navedite datume , ko
so potekali kongresi, ki ste se jih udeležili; v kolikor je bila vaša udeležba aktivna, torej s prispevkom ,
priložite izpis iz COBISA o vašem prispevku, sicer priložite kopijo potrdila o udeležbi):

Predlagano število točk s strani kandidata:

Odobrene točke s strani SS:

(pasivna udeležba na enem kongresu je ovrednotena s 5 točkami; aktivna udeležba s prispevkom na kongresu je
ovrednotena z 10 točkami za vsak posamezen prispevek; če je prispevek v soavtorstvu, se točke proporcionalno
delijo med vse avtorje prispevka)

Č. Udeležba na mednarodnih seminarjih s področja zakonske in družinske terapije oziroma
psihoterapije (navedite naslov, datum in kraj mednarodnega seminarja, ki ste se ga udeležili in
priložite kopijo potrdila o udeležbi; v kolikor je bila vaša udeležba aktivna, torej s prispevkom , priložite
ustrezen bibliografski izpis o vašem prispevku ali priložite kopijo potrdila o vaši aktivni udeležbi):

Predlagano število točk s strani kandidata:

Odobrene točke s strani SS:

(pasivna udeležba na enem mednarodnem seminarju je ovrednotena s 5 točkami; aktivna udeležba s prispevkom
na mednarodnem seminarju je ovrednotena z 10 točkami za vsak posamezen prispevek; če je prispevek v
soavtorstvu, se točke proporcionalno delijo med vse avtorje prispevka)

D. Udeležba na mednarodnih kongresih s področja zakonske in družinske terapije oziroma
psihoterapije (navedite naslov, datum in kraj kongresa, ki ste se ga udeležili in priložite kopijo potrdila
o udeležbi; v kolikor je bila vaša udeležba aktivna, torej s prispevkom , priložite ustrezen bibliografski
izpis o vašem prispevku ali priložite kopijo potrdila o vaši aktivni udeležbi):

Predlagano število točk s strani kandidata:

Odobrene točke s strani SS:

(pasivna udeležba na enem kongresu je ovrednotena z 10 točkami; aktivna udeležba s prispevkom na kongresu je
ovrednotena s 15 točkami za vsak posamezen prispevek; če je prispevek v soavtorstvu, se točke proporcionalno
delijo med vse avtorje prispevka)

E. Objava strokovnih člankov v znanstvenih revijah (priložite ustrezen bibliografski izpis o vašem
prispevku ali priložite kopijo potrdila o prispevku):

Predlagano število točk s strani kandidata:

Odobrene točke s strani SS:

(Objava enega članka je ovrednotena s 5 točkami; če je prispevek v soavtorstvu, se točke proporcionalno delijo
med vse avtorje prispevka)

F. Objava znanstvenih člankov (priložite ustrezen bibliografski izpis o vašem prispevku ali priložite
kopijo potrdila o prispevku):

Predlagano število točk s strani kandidata:

Odobrene točke s strani SS:

(Objava enega članka je ovrednotena z 10 točkami; če je prispevek v soavtorstvu, se točke proporcionalno delijo
med vse avtorje prispevka)

G. Objava knjige (priložite ustrezen bibliografski izpis o objavljeni knjigi ali priložite kopijo potrdila o
izdani knjigi):

Predlagano število točk s strani kandidata:

Odobrene točke s strani SS:

(Objavljena knjiga je s področja zakonske in družinske terapije; objava knjige je ovrednotena s 15 točkami; če je
knjiga v soavtorstvu, se točke proporcionalno delijo med vse avtorje knjige)

Skupno število predlaganih točk
s strani kandidata:

Skupno število odobrenih
točk s strani SS:

PRILOGA B:
PODALJŠANJE NAZIVA SUPERVIZOR OZIROMA SUPERVIZORKA

Za podaljšanje naziva supervizor oziroma supervizorka je potrebno imeti veljaven naziv zakonski in
družinski terapevt oziroma zakonska in družinska terapevtka.

Naziv zakonski in družinski terapevt oziroma zakonska in družinska terapevtka podaljšujem istočasno s
podaljševanjem naziva supervizor oziroma supervizorka:

DA

NE

Naziv zakonski in družinski terapevt oziroma zakonska in družinska terapevtka je še veljaven
DA

NE

in mi je bil podeljen ______________________________ (datum podelitve naziva).

Izjavljam, da sem bil v preteklih sedmih letih supervizor vsaj trem udeležencem ali skupinam:
DA

NE

Izjavo potrjujem s svojim podpisom: __________________________

Izpolnite tabelo o izvajanju supervizijske prakse:
Supervizant *
oziroma naziv supervizijske
skupine:

Poklic oziroma delovno
področje supervizanta

Obdobje vključenosti v proces
supervizije:

(zakonska in družinska terapija
oziroma druga področja, kot so:
socialno varstvo, vzgoja in
izobraževanje, zdravstvo,
humanistika):

* Opomba: Zaradi spoštovanja načela zaupnosti podatkov se v vlogi navajajo imena in priimki supervizantov le, če
je supervizor predhodno od teh oseb pridobil pisno soglasje, da lahko njihova imena posreduje v vednost članom
strokovnega sveta.

Izpolnjevanje kriterija (izpolni ZZDTS):
(Kandidat je v preteklem 7 letnem obdobju izvedel vsaj 3 supervizijske procese v obliki individualne in/ali timske
in/ali skupinske supervizije)

PRILOGA C:
PODALJŠANJE NAZIVA UČITELJ OZIROMA UČITELJICA
Za podaljšanje naziva učitelj oziroma učiteljica je potrebno imeti veljaven naziv zakonski in družinski
terapevt oziroma zakonska in družinska terapevtka.
Naziv zakonski in družinski terapevt oziroma zakonska in družinska terapevtka podaljšujem istočasno s
podaljševanjem naziva učitelj oziroma učiteljica:

DA

NE

Naziv zakonski in družinski terapevt oziroma zakonska in družinska terapevtka je še veljaven
DA

NE

in mi je bil podeljen ______________________________ (datum podelitve naziva).

A. Objava znanstvenih člankov s področja zakonske in družinske terapije oziroma psihoterapije
(priložite ustrezne bibliografske izpise o vaših prispevkih ali priložite kopije potrdil o prispevkih):

Izpolnjevanje kriterija (izpolni ZZDTS):
(Kandidat mora imeti objavljene vsaj tri znanstvene članke s terapevtskega področja)

B. Predavanja na študijskih dnevih, kongresih ZZDTS, na mednarodnih kongresih s področja zakonske
in družinske terapije ali v okviru študijskih programov s področja zakonske in družinske terapije
(navedite nazive organiziranih dogodkov, v okviru katerih so bili predstavljeni vaši prispevki; v kolikor
gre za predavanja z objavljenimi prispevki, priložite ustrezne bibliografske izpise o prispevkih; v kolikor
gre za predavanja znotraj študijskih programov, navedite naziv študijskega programa, kraje in datume
izvedenih predavanj):

Izpolnjevanje kriterija (izpolni ZZDTS):
(Kandidat mora imeti opravljenih vsaj 10 predavanj z zgoraj omenjenih področij)

PRILOGA Č:
PODALJŠANJE NAZIVA TERAPEVT ZA OSEBNO IZKUŠNJO
Za podaljšanje naziva terapevt oziroma terapevtka za osebno izkušnjo je potrebno imeti veljaven naziv
zakonski in družinski terapevt oziroma zakonska in družinska terapevtka.
Naziv zakonski in družinski terapevt oziroma zakonska in družinska terapevtka podaljšujem istočasno s
podaljševanjem naziva terapevt oziroma terapevtka za osebno izkušnjo:

DA

NE

Naziv zakonski in družinski terapevt oziroma zakonska in družinska terapevtka je še veljaven
DA

NE

in mi je bil podeljen ______________________________ (datum podelitve naziva).

A. Objava strokovnih ali znanstvenih prispevkov na srečanjih zakonskih in družinskih terapevtov in v
publikacijah, katerih vsebina zajema (tudi) zakonsko in družinsko terapijo (priložite ustrezne
bibliografske izpise o vaših prispevkih ali priložite kopije potrdil o prispevkih):

Izpolnjevanje kriterija (izpolni ZZDTS):
(Kandidat mora imeti objavljene vsaj tri strokovne ali znanstvene prispevke s terapevtskega področja)

B: Izvedba učnih procesov, ki vključujejo osebno izkušnjo
Izjavljam, da sem bil v preteklih sedmih letih terapevt za osebno izkušnjo vsaj trem udeležencem ali
skupinam:
DA

NE

Izjavo potrjujem s svojim podpisom: __________________________

Izpolnite naslednjo tabelo o izvajanju vsaj 3 učnih procesov, ki vključujejo osebno izkušnjo:

Naziv učnega procesa, ki vključuje osebno izkušnjo:

Obdobje izvajanja učnega
procesa, ki vključuje osebno
izkušnjo:

Opomba: Zaradi spoštovanja načela zaupnosti podatkov se v vlogi ne navajajo imena in priimki udeležencev,
vključenih v pridobivanje osebne izkušnje, razen v kolikor je kandidat predhodno od teh oseb pridobil pisno
soglasje, da lahko njihova imena posreduje v vednost članom strokovnega sveta.

Izpolnjevanje kriterija (izpolni ZZDTS):
(Kandidat je v preteklem 7 letnem obdobju izvedel vsaj 3 učne procese, ki vključujejo osebno izkušnjo)

IZJAVA O DELOVANJU V SKLADU Z NAČELI ETIČNEGA KODEKSA ZZDTS
Izjavljam, da je bilo moje delovanje v času od podelitve predhodnega naziva do danes skladno z načeli
etičnega kodeksa Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in da v tem času ni bil zoper
mene izrečen noben ukrep častnega razsodišča Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije:
DA

NE

Izjavo potrjujem s svojim podpisom: __________________________

V kolikor ste bili v tem času obravnavani pred Častnim razsodiščem, priložite končni sklep častnega
razsodišča o tej obravnavi.

IZJAVA O ČLANSTVU V ZDRUŽENJU ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE
Izjavljam, da sem član Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in da imam do Združenja
poravnane vse finančne obveznosti.
DA

NE

Izjavo potrjujem s svojim podpisom: __________________________

(Finančne obveznosti se nanašajo na plačilo članarine za vsa leta od včlanitve v Združenje do dne
oddaje vloge ter morebitne druge obveznosti, ki so nastale v času članstva v Združenju)

Kraj in datum:

Podpis:

