Prijavnica v Program AKADEMIJA TCT®
Zasebna šola transpersonalne terapije Transpersonal Cognitive Therapy
letnik 2020/2021
V Program AKADEMIJA TCT® se lahko prijavi kdor koli, sprejeli bomo omejeno število oseb,
ki izpolnjujejo pogoje (javno so objavljeni tudi na spletni strani www.akademija-tct.si).
Vsako prijavnico bomo skrbno preučili in po potrebi organizirali individualne razgovore.
Dovolite nam vsaj nekaj tednov za odgovor na vašo prijavo.
Zadnji rok za vpis na Akademijo TCT® za deveto generacijo je 20. december 2021.
Vsaka prijava je veljavna le skupaj z nakazilom 220 EUR na naš TRR (št.
SI56 0400 1004 8998 860, NKBM, iC Team s.p., Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana.).
Prijavnina se NE vrača (razen seveda v primeru, če niste sprejeti).

Osnovni podatki

Prosimo, izpolnite natančno in čitljivo!

Ime, Priimek
in e-mail
Datum, kraj
in ura rojstva
Stalno bivališče
in telefonsla št.
Izobrazba (dosežena
pri nas ali v tujini)
Poklic

Trenutna
zaposlitev

Podatke zgoraj potrebujemo za vpis na našo šolo. Vaši osebni podatki se obravnavajo v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in niso na voljo tretjim osebam. Na prvem srečanju bomo
podpisali Pogodbo o Usposabljanju ter GDPR obrazec.

Vprašalnik
Prosimo, odgovorite tudi na vsa vprašanja navedena v vprašalniku spodaj ter odgovore natisnite
in priporočeno pošljite skupaj s prijavnico in dokazilom o najvišji doseženi izobrazbi pri nas ali v
tujini (fotokopija diplome) na naslov Inštitut Trans. Psih., Vojkova ulica 3, 6210 Sežana, ali
na email atct@itp.eu.com
Prosimo, na vprašanja spodaj odgovorite temeljito in iskreno. Sprejeti (ali pa tudi ne) boste tudi
na podlagi informacij iz tega vprašalnika.
Vsa vprašanja so pomembna in vaši odgovori tudi:
1. Kakšne izkušnje imate pri delu z ljudmi ter koliko časa se ukvarjate s tem delom?
2. Katere psihološke ali druge terapije in pristope uporabljate pri svojem delu?
3. Katera neformalna ali formalna psihološka, humanistična, psihoterapevtska
izobraževanja, seminarje ali druge delavnice ste zaključili do danes?
4. Imate kakšno uradno medicinsko ali psihiatrično diagnozo oz ste bili v zadnjih letih
hospitalizirani zaradi psiholoških težav?
5. Ali trenutno jemljete antidepresive ali antipsihotike oz. ste te substance jemali v zadnjih
treh letih?
6. Ali vašo odločitev o vpisu na AKADEMIJO TCT® vaši domači (partner/ka, starši,
družina itd..) podpirajo?
7. Prosimo, napišite svoj življenjepis oz. CV.
8. Prosimo, na dolgo razložite zakaj želite postati terapevt/ka (vsaj eno stran A4 formata)
oz. kakšna notranjo motivacijo imate za aktivno delo na osebnem in duhovnem
napredku?
9. Ali trenutno izvajate kakšno meditacijo, vrsto yoge ali katero koli drugo naravno metodo
za osebni in duhovni razvoj? Katero in koliko časa na dan?
10. Ali boste lahko poravnali šolnino na obroke po 250 EUR mesečno brez težav za vašo
družinsko skupnost oz osebno življenje?

