
     
 

 

 

 
 

Izpit ob zaklju čku Praktikuma II 
 

 
Praktikum II, v okviru tristopenjskega usposabljanja iz vedenjskih in kognitivnih terapij, se 
zaključi z izpitom, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Društvo izdaja  potrdila le 
po uspešno opravljenih obeh delih izpita. Uspešno opravljen izpit je pogoj za nadaljevanje 
usposabljanja na naslednji – supervizijski stopnji (Praktikum III).  
 
Teoretični del se izvede v obliki celodnevnega srečanja. Sestoji se iz treh delov: vprašanja 
izbirnega tipa, esejska vprašanja in vprašanja iz primerov, ki jih v pisni obliki slušatelji dobijo na 
samem izpitu. Vprašanja pokrivajo vse tematike, ki so vključene v program druge stopnje 
usposabljanja (pri sestavi izpita se zajame vse tematike, ki so bile obravnavane v okviru 12. 
izvedbe PII, ki je potekal v času od leta 2013 do 2015). 
 
Praktični del izpita obsega avdio ali video dokumentiran potek ene seanse, ki je oddan tudi v 
pisni obliki. Pisne priloge k posnetku so: 

- Transkript  
- Celotna shema predstavitve primera (osnovni podatki, ocena indikacij, konceptualizacija 

primera, potek seans, evaluacija, …). 
- Osebna refleksija na celotno terapijo oddanega primera in na oddano seanso. 

 
V oddanem posnetku, ki je omejen na 30 minut, zajamete tisti del seanse, ki je najbolj 
relevanten in najbolje prezentira vaše terapevtske veščine. Odločite se lahko za oddajo npr. prve 
seanse (vedenjsko-kognitivni intervju) ali katerekoli naslednje seanse, v kateri prikažete 
terapevtske veščine, ki ste jih spoznali in vadili v okviru praktikuma II.  
 
Posnetek in pisne priloge se oddaja na zvočnem nosilcu (CD ali USB ključek) v priporočeni 
pošiljki na naslov Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije.  
 
 
 
 

 
RAZPIS 

IZPITA iz druge stopnje usposabljanja iz vedenjskih  in 
kognitivnih terapij  

 
 

21.11.2015 
 

Akreditirani član 

Accredited member 



Pomembno: 
- Za oddajo izpitnega posnetka in pisnih prilog imate časa največ pol leta po teoretičnem 

izpitu, torej do 10.4.2016. Po tem datumu teoretični izpit zapade in ga je potrebno 
opravljati ponovno. 

- Kandidati ste sami odgovorni za pridobitev pisnega informiranega soglasja za oddajo 
posnetka seanse za potrebe izpita. Pisnega soglasja ne oddajate kot prilogo, temveč ga 
hranite pri sebi. Poskrbeti morate tudi, da niti na oddanem posnetku niti v pisnih prilogah 
ne bodo informacije, ki bi lahko razkrile identiteto osebe, s katero ste izvedli seanso na 
posnetku. 

 
 
 

Kraj in čas izvedbe teoreti čnega izpita iz Praktikuma II  
 

 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana  
Gotska ulica 18 
1000 Ljubljana  
 
Sobota, 21.11.2015 ob 9h 
 
 
 

Pogoj za udeležbo na pripravljalni delavnici 
 

 
K izpitu lahko pristopijo vsi slušatelji zadnje in vseh preteklih izvedb Praktikuma II, ki imajo 
izpolnjene vse ostale študijske obveznosti (domače naloge, seminarske naloge v primeru 
izostankov) in so bili na Praktikumu II prisotni v zahtevanem obsegu (največ dva izostanka, za 
katera je bila napisana in oddana seminarska naloga).  
 
 
 
 

Zbiranje prijav in dodatne informacije  
 

 
Na izpit se lahko prijavite preko priložene prijavnice, ki 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 izpita je potrebno zbrati zadostno število prijav. Prijave bomo sprejemali do 
zapolnitve mest oziroma do 10.11.2015.  
 
V primeru nezadostnega števila prijav bo izpit odpovedan. 
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na kontaktno osebo: Barbara Zemljak 
(barbarazemljak@gmail.com). 



 
 
Cena in pla čilo izpita iz Praktikuma II  
 
Cena celotnega izpita je 200 EUR z vključenim DDV. Znesek se plača po naslednji shemi: 
plačilo za teoretični del izpita (100 EUR z vključenim DDV) na podlagi računa, ki bo izdan po 
izpitu; plačilo za praktični del izpita (100 EUR z vključenim DDV) na podlagi računa, ki bo izdan 
po tem, ko bo ocenjevalec/ka podal/a oceno s pisno povratno informacijo. 
 
Čas od oddaje posnetka do izdaje ocene je predvidoma največ dva meseca. Po plačilu celotne 
kotizacije za izpit vam bo Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo izdalo uradno potrdilo o 
uspešno opravljenem izpitu. 
 

 
  



 
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: ______________________ 

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

Kot samoplačnik/ica boste kotizacijo za izpit poravnali v dveh zneskih (dvakrat po 100 

EUR z vključenim DDV) na podlagi računa, ki bo izdan po teoretičnem izpitu oz. po izdelavi 

ocene praktičnega dela izpita. 
 

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  na IZPIT iz druge stopnje  usposabljanja iz vede njskih in 
kognitivnih terapij (PRAKTIKUM II) 

 

(teoreti čni del bo potekal 21.11.2015) 



Izjava (pravne osebe):  

Našo/ega delavca/ko ________________________________________ prijavljamo na izpit iz 

Praktikuma II. Teoretični del izpita bo potekal 21.11.2015 v Ljubljani  

 

Kotizacijo za izpit znesku 200€ (z vključenim DDV) bomo poravnali v plačilnem roku  

na podlagi računa, ki bo izstavljen po izpitu. Izdana bosta dva računa, vsak po 100 € - 

prvi po teoretičnem izpitu, drugi pa po izdelavi ocene praktičnega dela izpita. 

 

 

 

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: ________________       ____________________________________________ 

 

 
 


