DELO S PRIMERI: VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI (PAI)
petek, 16. april 2021, od 9.00 do 13.30
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vabimo vas na nadaljevanje usposabljanja za uporabo VPRAŠALNIKA ZA OCENO
OSEBNOSTI – PAITM pod vodstvom hrvaške kolegice doc. dr. Slavke Galić,
specialistke klinične psihologije.
Srečanje bo v petek, 16. aprila 2021, s pričetkom ob 9.00 (predvidoma do 13.30)
v naših prostorih na Litostrojski 44d v Ljubljani. Obvestili vas bomo, če bi zaradi
virusa Corona-19 spremenili način izvedbe usposabljanja.
Dr. Galićeva bo za uvod predstavila svoj primer PAI na določeno aktualno temo s kliničnega področja. Nato
bo udeležencem pomagala interpretirati njihove primere ter odgovarjala na različna vprašanja in dileme,
povezane z uporabo PAI. Zato vas tudi vabimo, da s seboj prinesete primere iz prakse.
URNIK
Petek, 16. aprila 2021, od 9.00 do 13.30






9.00–10.30: izbrana tema s kliničnega področja
10.30–10.45: odmor
10.45–12.00: pogovor o primerih udeležencev
12.00–12.15: odmor
12.15–13.30: pogovor o primerih udeležencev, vprašanja

Delo s primeri PAI bo potekalo v hrvaškem jeziku, kolegica Slavka Galić razume slovensko. Kotizacija za
srečanje DELO S PRIMERI PAI je 80 EUR + 22 % DDV (tj. 97,60 EUR).
Velikost skupine je omejena, zato vas vljudno prosimo, da nam pošljete izpolnjeno priloženo prijavnico, če se
nameravate srečanja udeležiti.

Lepo pozdravljeni!
Anita Jovanova
Ljubljana, 9. december 2020

Prijavnica za udeležbo: DELO S PRIMERI PAITM,
ki bo v petek, 16. 4. 2021, v Ljubljani

Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: ___________

Faks: __________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži): DA NE

E-naslov udeleženca: __________________________
Davčna številka: ______________________________

Kotizacijo za udeležbo, ki znaša 97,60 EUR (80,00 EUR + 22% DDV) bomo poravnali po prejetju računa.

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za
izdajo potrdil o izobraževanju in za lastne potrebe ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica.
Prijavnico pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. Litostroska 44d, Ljubljana, T 01 51 41 666,
Fax 01 51 41 662, skenirano na psiholog@center-pds.si.

