
 
 

 
 

 
 

Predstavitev celotnega usposabljanja iz vedenjskih in kognitivnih terapij 
 

 
Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije že od leta 1995 organizira sistematično 
usposabljanje za izvajanje vedenjske in kognitivne terapije za zdravnike in psihologe, ki sta ga 
vsa leta vodili mag. Nada Anić in prof.dr. Ivanka Živčić-Bećirević iz Hrvaške. Praktikum II vodijo 
učitelji vedenjskih in kognitivnih terapij iz Sloveni je ter prof. dr. Ivanka Živ čić Bećirevi ć. 
Celotno usposabljanje traja od 5 do 7 let, struktura usposabljanja pa se sproti usklajuje s 
standardi in zahtevami Evropske zveze za vedenjske in kognitivne terapije (EABCT). 
 
Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije izvaja samo usposabljanje na področju 
kognitivnih in vedenjskih terapij, ostala teoretična in praktična znanja, ki so potrebna za izvajanje 
psihoterapije in za pridobitev psihoterapevtskega naziva pa morajo kandidati pridobiti v okviru 
dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja, ki ga izvajajo druge organizacije ter skozi svojo 
delovno prakso. 
 
 
 

Termini izvedbe Praktikuma II  
 

 
Prvo sre čanje v okviru Praktikuma II v 12. izvedbi bo v sobo to, 17.10.2015. 
 
Načeloma velja, da bodo mesečna srečanja Praktikuma II potekala vsako tretjo soboto v 
mesecu (razen v mesecih: julij, avgust in september). Za šolsko leto 2015/2016 so termini 
srečanj že določeni, za nadaljevanje v naslednjem letu pa jih bomo določili predvidoma v maju 
oz. juniju 2016. Glede na to, da koledar šolskih počitnic za leto 2015/2016 še ni izdan, lahko 
kateri od navedenih terminov pade prav na čas šolskih počitnic. Zato so termini izvedbe PII 
fleksibilni in se bodo usklajevali s konsenzom večine vključenih udeležencev, enako velja za 
primer, da se bodo zaradi nepredvidenih dejavnikov posamezni termini srečanj morali 
spremeniti. 

 
RAZPIS 

2. STOPNJE USPOSABLJANJA IZ VEDENJSKIH IN KOGNITIVN IH TERAPIJ 
 

PRAKTIKUM II  
 

v času od jeseni 2015 do jeseni 2017 
 

(13. izvedba) 
 

Akreditirani član 

Accredited member 



Termini v letu 2015 in 2016 (vsa srečanja potekajo ob sobotah): 
1.  17.10.2015 
2.  21.11.2015 
3.  19.12.2015 
4.  16.1.2016 
5.  20.2.2016 
6.  19.3.2016 
7.  16.4.2016 
8.  21.5.2016 
9.  18.6.2016 
 
 
 

Kraj izvedbe Praktikuma II  
 

 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana  
Gotska ulica 18 
1000 Ljubljana  
 
 
 

Udeleženci v Praktikumu II 
 

 
K udeležbi vabimo psihologinje in psihologe ter zdravnice in zdravnike, ki so uspešno zaključili 
začetni tečaj iz vedenjskih in kognitivnih terapij, Praktikum I.  
 
Praktikum II je namenjen psihologom in zdravnikom, ki se želijo usposobiti za vedenjsko 
kognitivne terapevte in bodo nadaljevali usposabljanje v supervizijski stopnji ter tistim  
psihologom in zdravnikom, ki želijo le razširiti svoje znanje na področju vedenjske in kognitivne 
terapije.  
 
Predpostavlja se, da so udeleženci v okviru dodiplomskega, podiplomskega ali specialističnega 
študija že pridobili znanja iz psihopatologije in psihodiagnostike in da so zaposleni na delovnih 
mestih, ki omogočajo prakticiranje naučenih terapevtskih veščin.  
 
 
 

Program dela Praktikuma II  
 

 
 
Praktikum II vključuje 18 celodnevnih delavnic, ki potekajo enkrat mesečno, samostojen 
teoretični študij predpisane literature ter praktično delo s pacienti oz. klienti. 
 
A. Okrog 168 ur  razporejenih v 18 delavnic, ki potekajo enkrat mesečno – predvidoma vsako 

tretjo soboto v mesecu, od  9. do 18. ure. Vsaka delavnica se sestoji iz teoretičnega dela, 
skupinske supervizije in praktičnih vaj izbranih terapevtskih veščin.  
Osnovne teme so: kognitivno-vedenjska terapija pri: depresijah, anksioznih motnjah, 
osebnostnih motnjah, somatskih obolenjih, neustrezni samopodobi, hiperkinetičnem 
sindromu, obvladovanju jeze in agresivnosti, na področju svetovanja staršem ter dela s 
partnerskimi problemi. Tekom druge stopnje so poglobljeno obdelana naslednja področja: 



kognitivna konceptualizacija, struktura terapevtskih seans, identifikacija evaluacija in 
modifikacija avtomatskih misli, emocij, vmesnih prepričanj, bazičnih prepričanj, domače 
naloge v terapiji, dodatne kognitivne in vedenjske tehnike, zaključevanje terapije in 
preventiva relapsa, načrtovanje terapije ter pristope t.i. tretje generacije: mindfulness, 
metakognitivna terapija ipd. Del tematik se na začetku stopnje določi glede na potrebe 
skupine.  
 
Vsak udeleženec mora pripraviti en teoretičen prispevek in predstaviti vsaj en primer terapije, 
po možnosti z avdio ali video posnetkom. Na vsakem srečanju udeleženci dobijo tudi 
domače naloge, ki obsegajo vadbo posameznih terapevtskih veščin, delo na lastnih 
kognicijah, mislih in čustvih ter študij določene strokovne literature. Udeleženci morajo za 
uspešen zaključek Praktikuma II opraviti vse domače naloge. 
 
Od udeležencev se zahteva udeležba na vseh delavnicah oz. srečanjih, tolerira se odsotnost 
na dveh srečanjih. V tem primeru morajo udeleženci oddati pisno seminarsko nalogo, ki jo 
določijo učitelji na Praktikumu II in je običajno povezana s tematiko izostalega srečanja.  
 
Dodatna 19. delavnica je fakultativna in je namenjena pregledu naučenega in pripravi na 
izpit.  

 
B. Za uspešno vključevanje v delavnice potrebuje  vsak udeleženec najmanj 126 ur 

samostojnega študija  predpisane literature, ki ga izkaže z ustno predstavitvijo, pisnim 
prispevkom ter na zaključnem izpitu.  
 

C. Za trening terapevtskih veščin je potrebno najmanj 126 ur prakti čnega dela s pacienti oz. 
klienti.  

 
D. Praktikum II se zaključi z izpitom , ki vključuje pisni preizkus teoretičnega znanja in 

predložitev avdio posnetka poteka ene terapije. Uspešno opravljen izpit je eden izmed 
pogojev za nadaljevanje usposabljanja na supervizijski stopnji.  

 
 

Pogoji za udeležbo na Praktikumu II  
 

 
Pogoji za vključitev v Praktikum II: 

1. Diploma iz psihologije ali medicine 
2. Zaključen Praktikum I 
3. Članstvo v Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije (v celotnem času 

trajanja PII)  
  



 
 
 

Zbiranje prijav in dodatne informacije  
 

 
Praktikum II predstavlja zaključen tečaj, kar pomeni, da se s prijavo obvežete, da se boste 
udeležili vseh 18 delavnic. Le 19. delavnica »Priprava na izpit« ni obvezna. V kolikor pa se je 
udeležite, je plačljiva. Če nameravate usposabljanje nadaljevati na tretji – supervizijski stopnji 
(Praktikum III), je za uspešen zaključek 2. stopnje potrebno opraviti izpit (teoretični in praktični 
del). Pred vključitvijo v tretjo - supervizijsko stopnjo usposabljanja se s kandidatom izvede 
razgovor, na katerem se oceni ustreznost nadaljevanja usposabljanja v supervizijski stopnji, v 
kateri se od kandidatov pričakuje redno delo s pacienti. 
 
Na Praktikum II se lahko prijavite preko priložene prijavnice, ki pa jo najdete tudi na spletni strani 
Društva VKT Slovenije (www.drustvo-vkt.org).  
 
 
 
Prijavnico pošljite na naslov: 
 
Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije,  
Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana 
 
oziroma skenirano na elektronsko pošto: info@drustvo-vkt.org 
 
Za izvedbo izobraževanja je potrebno zbrati zadostno število prijav. Prijave bomo sprejemali do 
zapolnitve mest oziroma do 20.9.2015.  
 
V primeru nezadostnega števila prijav bo usposabljanje preloženo na kasnejši termin. 
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na kontaktno osebo, vodjo praktikuma II: Ana Ulčar 
(ana.ulcar@scoms-lj.si). 
 
 
Cena in pla čilo usposabljanja na Praktikumu II  
 
Kotizacija za Praktikum II je 1800 EUR z vključenim DDV. Udeleženci Praktikuma II plačilo 
poravnajo po prejemu računa na začetku izobraževanja. Samoplačnikom je omogočeno obročno 
odplačevanje, pri čemer posamezni obrok znaša 600 EUR. 
 

 
  



 
ZA VELJAVNO PRIJAVO PROSIMO, DA ČITLJIVO IZPOLNETE VSE PODATKE V VSEH RUBRIKAH  

 

 
Ime in priimek:____________________________________________________________________________________   

Izobrazba:__________________________________________________________________________________________ 

Zaposlen/a v: _____________________________________________________________________________________ 

Delovno mesto:___________________________________________________________________________________ 

Naslov, kamor želite dobivati pošto:____________________________________________________________ 

E-naslov, kamor želite dobivati obvestila: _____________________________________________________ 

Telefon: ______________________ 

Datum zaključka Praktikuma I iz VKT: __________________ Številka potrdila: ________________ 

PODATKI  O PLAČNIKU (obkrožite):  samoplačnik/ica plačnik je ustanova 

Kot samoplačnik/ica želim kotizacijo za PII poravnati (označite): 

� v enkratnem znesku (1800 EUR z vključenim DDV) na podlagi računa, ki bo izdan po 
prvem srečanju – oktober 2015. 
 

� V treh obrokih, pri čemer posamezen obrok znaša 600 EUR z vključenim DDV. Prvi obrok 
se plača ob začetku izobraževanja, drugi pred sedmim, tretji pa pred trinajstim srečanjem.  
 
Kotizacijo za Praktikum II (18 srečanj, brez pripravljalne delavnice na izpit in izpita) 
znaša 1800 EUR (z vključenim DDV) bom poravnal/a v plačilnem roku  na podlagi 
računa. 
 

Vaš podpis, če ste samoplačnik/ica:_________________________________ 

 

Podatki o plačniku (če je plačnik ustanova):    Zavezanec za DDV (obkrožite)     DA   NE 

DDV/ID številka: ___________________ 

Točen naziv in naslov ustanove: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

PRIJAVNICA  za  drugo stopnjo usposabljanja iz vedenjskih in 
kognitivnih terapij - PRAKTIKUM II, 

 

ki bo potekal od jeseni 2015 do jeseni 2017 (18 sre čanj) 



Izjava (pravne osebe):  

Našo/ega delavca/ko ________________________________________ prijavljamo na II. stopnjo 

usposabljanja iz vedenjskih in kognitivnih terapij – Praktikum II.  

 

Kotizacijo za Praktikum II (18 srečanj, brez pripravljalne delavnice na izpit in izpita) 

znaša 1800 EUR (z vključenim DDV) bomo poravnali v plačilnem roku  na podlagi 

računa, ki bo izstavljen po prvem srečanju – oktobra 2015. 

 

 

Odgovorna oseba: ____________________________________Podpis in žig:  

 

 

 

IZJAVA  

S to izjavo se podpisani-a udeleženec-ka delavnice zavezujem, da bom (v primeru 

neporavnanega zneska za storitve DVKT s strani drugega plačnika) svoje obveznosti 

poravnal-a v dogovorjenem plačilnem roku na podlagi računa, ki bo izstavljen.  

 

 

Datum in podpis: ________________       ____________________________________________ 

 

 
 


