Splošni pogoji vpisa

Uvodni seminar je obvezen za vse, ki se prvič vpisujejo v študijske programe na SFU Ljubljana.
Poleg teoretičnih predavanj in praktičnega dela je pomemben steber študija tudi osebna
izkušnja. Kandidati za študij se prvič srečajo z osebno izkušnjo dela v skupini in dela na sebi
ravno na uvodnem seminarju, kjer lahko v sproščenem in varnem vzdušju na sebi in v skupini
preizkusijo različne metode, ki jih uporabljamo v psihoterapiji in psihologiji. Tako je ta seminar
namenjen tudi temu, da lahko kandidati preverijo, če so se pravilno odločili glede izbire študija.
Hkrati pa je to »sprejemni izpit«, saj tudi izvajalci seminarjev podajo oceno zmožnosti
kandidatov za začetek dela na sebi.
Tridnevni (petek – nedelja) uvodni seminar poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov
oz. psihologov v obliki skupinske terapije. Vodja seminarja lahko presodi, da posamezni
kandidat potrebuje dodatni individualni razgovor.
Uvodni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo med junijem in septembrom
vsako leto. Vsak kandidat v roku dveh tednov po uvodnem seminarju prejme obvestilo o tem,
da je sprejet v program oz. da mora opraviti še dodatni razgovor ali poslati manjkajoče
dokumente.

Enkratna vpisnina 395 evrov vključuje stroške vpisnega postopka in izvedbo uvodnega
seminarja. Vpisnino je potrebno poravnati ob oddaji vpisne dokumentacije na transakcijski
račun SFU Ljubljana (glej spodaj).

Transakcijski račun SFU Ljubljana:
SFU Ljubljana
Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana
Namen: vpisnina 2020/21
TRR: SI56 3400 0101 5852 361
Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana

Odpoved: V primeru odpovedi udeležbe na uvodnem seminarju do 14 dni pred začetkom
seminarja vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini ene tretjine (1/3) plačane
vpisnine, v primeru kasnejše odpovedi pa bomo zadržali celotni znesek vpisnine. Obvestila o
odpovedih se pošilja na e-naslov: referat@sfu-ljubljana.si.
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.: 38029812,
transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d.
www.SFU Ljubljana-ljubljana.si

