
 
 
 
 
 

        

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
Trubarjeva cesta 65, SI - 1000 Ljubljana 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: SI38029812, 
transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 

www.sfu-ljubljana.si 

Specializant/-ka 
ime in priimek:  …………………………………………………… 
e-mail in tel. št.: …………………………………………….…….. 

 

VLOGA ZA OBJAVO IMENA NA SEZNAMU SPECIALIZANTOV POD 
SUPERVIZIJO NA SPLETNI STRANI SFU LJUBLJANA 

 
Podpisani/a (ime in priimek) _________________________________ želim, da moje ime in navedene 
podatke iz spodnje privolitve, objavite na spletnem seznamu specializantov pod supervizijo. 
 
Seznam obveznih prilog:  

- kopija vpisnice za študijsko leto 2020/21 (vpisnica 
v letnik ali evidenčni vpis); 

- potrdilo supervizorja o številu klientov in številu 
opravljenih supervizijskih ur v študijskem letu 2019/20 – za specializante, ki opravljajo 
psihoterapevtsko prakso zunaj Ambulante SFU; 

- potrdilo o zaključeni učni izkušnji oz. o številu 
opravljenih ur nezaključene učne izkušnje do 01. septembra 2020. 

 
_______________, ____. ____. ________    ____________________ 
(KRAJ PODPISA, DATUM PODPISA)   (PODPIS SPECIALIZANTA/-TKE) 

 
 

PRIVOLITEV SPECIALIZANTA/-KE 
 
Spodaj podpisani  specializant/-ka, na podlagi točke a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o 
varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter  na podlagi zakona, ki ureja varovanje osebnih podatkov, (SFU 
Ljubljana) prostovoljno dovoljujem, da za namene objava seznama specializantov pod supervizijo na 
spletni strani SFU Ljubljana, dovoljujem objavo naslednjih podatkov (prosimo obkrožite in izpolnite vse 
tri vrstice): 
 

☐ ime in priimek: ________________________________________________________ 

 

☐  končana dodiplomska/podiplomska izobrazba (smer in stopnja): _________________ 

__________________________________________________________________________ 

☐ pristop:______________________________________________________________ 

 

☐ ne dovoljujem objave: __________________________________________________ 

 

V skladu z GDPR vas obveščamo še, da imate pod pogoji iz členov 12, 15, 16, 17, 18 ,20 in 21 GDPR pravico, da 
od Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani zahtevate, dostop to teh osebnih 
podatkov in popravek ali izbris teh osebnih podatkov; se privolitev lahko kadarkoli pisno spremeni ali prekliče; 
podatki obkrožene kategorije se uporabljajo do preklica in na podlagi vsakoletnega vpisa v posamezno študijsko 
leto. V primeru, da so obstoječa soglasja v nasprotju ali neskladju s predmetno privolitvijo, obveljajo določbe le-te. 

 
 
_______________, ____. ____. ________    ____________________ 
(KRAJ PODPISA, DATUM PODPISA)   (PODPIS SPECIALIZANTA/-TKE) 
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EVIDENČNI VPIS NADALJEVANJE SPECIALIZACIJE 
ŠTUDIJSKO LETO: 2020/21 

 
(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.) 
Prosim 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 2020/21 se evidenčno vpisujem, ker želim (Obkrožite eno možnost ali jo 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/specialistični program na SFU Ljubljana 

d) Specializiram pristop izven SFU Ljubljana in bom na SFU Ljubljana opravljal le psihoterapevtsko prakso 
pod supervizijo. 

e) Drugo: 

 

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

___________________ ___________________                                             ___________________ 

Priloge:  
1. Sklep KŠŠZ o pogojih za dokončanje študija (če ste prekinili izobraževanja na SFU Ljubljana za več kot 

dve leti oz. zadnji dve leti niste opravljali psihoterapevtske prakse pod supervizijo), 
2. individualni načrt dokončanja izobraževanja, 
3. Vloga za objavo imena na seznamu specializantov pod supervizijo na spletni strani sfu ljubljana 
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