
 
 

 

 

 

Usposabljanje 

WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA ODRASLE – WAIS-IVSI 

Ponedeljek, 17. in torek 18. april 2023, od 9.00 do 16.30 

Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. 

 
 
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega! 
 
Vljudno vabljeni na usposabljanje za uporabo četrte izdaje Wechslerjeve 
lestvice inteligentnosti za odrasle (WAIS-IVSI). O njegovi uporabi nas bo učila 
in z nami delila svoje bogato znanje in izkušnje dr. Slavka Galić, specialistka 
klinične psihologije, zaposlena na Oddelku društveno-humanističnih znanosti 
Univerze v Slavonskem brodu in oddelku za psihiatrijo in klinično psihologijo 
v Bolnici Požega in predavateljica na Oddelku za psihologijo Filozofske 
fakultete v Reki, Oddelku za psihologijo v Zadru in na postdiplomskem 
specialističnem študiju klinične psihologije Oddelka za psihologijo Filozofske 
fakultete v Zagrebu. Vljudno vabljeni!  

 
VSEBINA 

 Uvod: teoretično ozadje in predstavitev WAIS-IV; 

 Izvedba in vrednotenje po podtestih; 

 Analiza rezultatov; 

 Interpretacija po korakih; 

 Primeri. 
 

Usposabljanje je namenjeno univ. dipl. psihologom po starem programu oz. magistrom psihologije  
(2. bolonjske stopnje). Potekalo bo v hrvaškem jeziku (kolegica Slavka Galić razume slovensko). Vsak 
udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za malico ter pijačo in 
prigrizke med odmori. 
 
Usposabljanje bo potekalo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva (Litostrojska 44D, Ljubljana). Če 
bi prišlo do kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili.  
 
Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 240,00 EUR + 22 % DDV (tj. 292,80 EUR). Drugi in vsak naslednji 
udeleženec iz iste organizacije ima 10 % popusta. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju. 
Število mest je omejeno, zato vas prosimo, da nam čim prej pošljete izpolnjeno prijavnico.  
 
Lepo pozdravljeni! 
      
Anita Georgieva 
 



 
 

 

 

PRIJAVNICA ZA UDELEŽNO NA USPOSABLJANJU WAIS-IVSI 

Ki bo potekalo 17. in 18. aprila 2023 

 
 

Udeleženec/-ka: __________________________________________________________________________ 

Naročnik (plačnik): ________________________________________________________________________ 

Naslov: _________________________________________________________________________________ 

Telefon: ______________                                  E-naslov udeleženca:  ____________________________ 

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite):  DA  NE                   Davčna številka: _________________ 

 

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 240,00 EUR + 22 % DDV (tj. 292,80 EUR) bomo poravnali po 

prejetju računa. Drugi in vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima 10 % popusta. 

 

 

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. Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana 
ali skenirano na usposabljanje@center-pds.si. 

 


