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EVIDENČNI VPIS  
 

(Evidenčno se vpisujejo specializanti, ki opravljajo le še psihoterapevtsko prakso pod supervizijo v Ambulanti SFU Ljubljana 
ali izven in specializanti, ki po prekinitvi želijo nadaljevati izobraževanje.) 

Prosimo, izpolnite obrazec z velikimi tiskanimi črkami. 

 
 
        Priimek in ime: _____________________________________________ 

Rojen-a (datum in kraj): _____________________________________________ 

Naslov (stalnega bivališča): _____________________________________________ 

Naslov (na katerega prejemate pošto) ________________________________________ 

Kontaktni telefon: _____________________________________________ 

Elektronski naslov: _____________________________________________ 

Naziv in stopnja končane izobrazbe:________________________________________________ 

Poklic:________________________________________________________________ 

Zaposlen-a:____________________________________________________________ 

Pristop (če je zunanji, še navedba inštitucije): ________________________________________ 

 

V študijskem letu _______  se evidenčno vpisujem, ker želim (obkrožite ali dopišite!):  

a) Nadaljevati s psihoterapevtsko prakso pod supervizijo v Ambulanti SFU Ljubljana 

b) Nadaljevati s psihoterapevtsko prakso pod supervizijo izven Ambulante SFU Ljubljana 

c) Po daljši prekinitvi zaključiti študijski program na SFU Ljubljana (sklep KŠŠZ) 

d) Specializiram pristop izven SFU in bom na SFU Ljubljana opravljal le prakso 

e) Drugo: ________________________________________ 

                             

V študijskem letu  ______ , sem (prosim obkrožite):  

prvič             drugič             tretjič             četrtič             petič            zaporedoma evidenčno vpisan.                                                                                                                                                                

 
 
Kraj in datum:  Podpis odgovorne osebe SFU      Podpis študenta, specializanta: 

___________________ ___________________                                             ___________________ 

 
Prosimo, da kandidati, ki ste prekinili izobraževanja na SFU Ljubljana in ga želite nadaljevati, evidenčnemu 
listu priložite še:  

1. Sklep KŠŠZ (odobritev oz. določitev pogojev za nadaljevanje/dokončanje študija na SFU Ljubljana) 
2. Opis vaše študijske poti s pomembnimi letnicami, z navedbo, kdaj ste opravili zadnji izpit, kdaj ste 

imeli zadnjič urejen vpis v študijsko leto na SFU Ljubljana, kdaj ste zaključili prvo stopnjo študija PST 
znanosti oz. začeli delati s klienti po supervizijo, koliko ur psihoterapevtske prakse pod supervizijo ste 
že opravili, potek supervizije in lastne izkušnje…itd. in navedite razloge za prekinitev študija. 

3. Napišite in priložite načrt dokončanja izobraževanja po prihodnjih študijskih letih.  


