Usposabljanje
WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA ODRASLE – WAIS-IVSI
Četrtek 13. in petek 14. decembra 2018, od 9.00 do 17.00
Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Četrta izdaja Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za odrasle (WAIS-IVSI) je glede na drugo
izdajo posodobljena tako v gradivih in podtestih kot v načinu interpretacije. O njegovi uporabi
nas bo učila in z nami delila svoje bogato znanje in izkušnje dr. Eva Tideman, specialistka
klinične psihologije in nevropsihologije z Univerze Lund na Švedskem. Vljudno vabljeni!

VSEBINA
Četrtek, 13. 12. 2018, od 9.00 do 17.00
 Uvod: Wechslerjeve lestvice
 Teoretično ozadje in predstavitev WAIS-IVSI
 Izvedba in vrednotenje WAIS-IVSI
 Praktično spoznavanje WAIS-IVSI (delo v manjših skupinah)
Petek, 14. 12. 2018, od 9.00 do 17.00
 Kako interpretirati WAIS-IVSI
 Prednosti in pomanjkljivosti WAIS-IVSI
 Različni pomembni vidiki klinične uporabe
Usposabljanje je namenjeno univ. dipl. psihologom po starem programu oz. magistrom psihologije (2.
bolonjske stopnje). Potekalo bo v angleškem jeziku, imeli bomo tudi prevajalko. Vsak udeleženec bo prejel
gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za kosilo ter pijačo in prigrizke med odmori.
Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 268,00 EUR + 22 % DDV (tj. 326,96 EUR). 10 % popusta ima vsak drugi
in naslednji iz iste organizacije ter vsi, ki so nam pomagali pri standardizaciji (popusti se ne seštevajo). Račun
vam bomo poslali po končanem usposabljanju. Prosimo, pošljite nam izpolnjeno priloženo prijavnico do 30.
novembra 2018.

Lepo pozdravljeni!
Dušica Boben

Ljubljana, 21. avgust 2018

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU WAIS-IVSI,
ki bo potekalo 13. in 14. 12. 2018, od 9.00 do 17.00
na Centru za psihodiagnostična sredstva

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

Faks: __________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži): DA NE

E-naslov: _____________________
Davčna številka: ________________

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 326,96 EUR (268,00 EUR + 22% DDV) bomo poravnali po prejetju
računa. Uveljavljamo 10-odstotni popust (294,26 EUR = 241,20 EUR + 22 % DDV) zaradi (dopišite):
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti ali faksu oz. skenirano po elektronski pošti.

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.

Lokacija:
CENTER ZA PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA, d.o.o.
LITOSTROJSKA 44d, LJUBLJANA (dostop iz Ulice Alme Sodnik)
Tel. 01-51 41 666, 51 41 661

Dostop iz Šiške je po Ulici Alme Sodnik.
Dostop iz zahodne obvoznice je iz izvoza Industrijska cona Šiška (zavijete levo na Litostrojsko ulico,
nato pa desno v križišču nasproti končne postaje avtobusa LPP 3); iz vzhodne obvoznice izstopite na
priključku Ljubljana Savlje in najprej zavijete levo (nadvoz nad obvoznico), nato v semaforju zavijete
desno na Litostrojsko ulico, kjer se držite naravnost, ko prednostna ulica zavija desno (pri končni
postaji avtobusa LPP št. 3). Peljete se do stavbe z oranžnimi okni. Center je pri drugem vhodu. Nad
vhodom imamo velik napis.
Najbližji avtobus je št. 18 (postaja I.C. Šiška), blizu je tudi končna postaja št. 3.
Po potrebi pokličite in vas bomo usmerili.

