ŠTUDIJ
PSIHOANALITIČNE
PSIHOTERAPIJE
Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo - SDPP (polnopravni član Evropske federacije za
psihoanalitično psihoterapijo – EFPP) organizira podiplomski študij usposabljanja iz psihoanalitične
psihoterapije.
Študij usposabljanja iz psihoanalitične psihoterapije vključuje:




klinično-teoretični študij
osebno izkušnjo psihoanalitične obravnave
supervizijo dveh kliničnih primerov

Začetek študija: 2016
Lokacija izvajanja klinično-teoretičnega študija: Tabor 14, 1000 Ljubljana
Šolnina za eno leto: 2000€ (šolnina ne vključuje stroškov osebne analize in supervizije)
Prijave in informacije: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Vabljeni k vpisu!

POGOJI

ZA

VPIS

Pogoji za vpis:



primerna univerzitetna izobrazba (psihološke oz. medicinske smeri);
uspešno opravljeni trije pristopni razgovori.

Pristopni razgovori se opravijo z člani Odbora za izobraževanje SDPP. Pri opravljanju pristopnih
razgovorov se upoštevajo naslednji vidiki:








osebnostna primernost za opravljanje psihoterapevtskega dela;
nagnjenje k psihološkemu razmišljanju;
motivacija;
starost (zaželeno do 45. leta);
splošna kulturna izobrazba;
dovolj dobro znanje angleščine;
klinične izkušnje.

POTEK

ŠTUDIJA

Osebna izkušnja psihoanalitične obravnave
Tekom študija študenti psihoterapije opravljajo osebno izkušnjo pri izbranem analitiku oz.
psihoanalitičnem psihoterapevtu, ki je pooblaščen za izvajanje učne psihoanalize. Učna
psihoterapevtska obravnava traja najmanj dvakrat tedensko najmanj štiri leta (najmanj 320 ur).
Priporočljivo je, da se osebna učna obravnava začne pred začetkom usposabljanja in se nadaljuje, ko
se usposabljanje zaključi. Psihoanalitiki o osebni izkušnji študenta organizatorjem ne podajajo
informacij in mnenj. Seznam učnih analitikov je na spletni strani http://www.psihoanalitikiipa.si/izobrazevanje.html#seznam-psihoanalitikov

Supervizija kliničnih primerov
Kandidati študija opravljajo obravnave psihoanalitične psihoterapije pod supervizijo:







vodenje najmanj dveh primerov psihoanalitične psihoterapije v skupnem obsegu najmanj
360 ur kliničnega dela;
eden izmed primerov obsega najmanj 240 ur dvakrat tedenske obravnave, ki ga spremlja
tedenska supervizija vsaj 2 leti;
drugi klinični primer poteka dvakrat tedensko najmanj eno leto s pomočjo drugega
supervizorja;
za zaključno evalvacijo je potrebnih vsega skupaj najmanj 150 supervizijskih ur pri vsaj dveh
supervizorjih;
o številu ur, pogostosti in trajanju supervizije kliničnih primerov odloča Odbor za
izobraževanje;
enega od primerov, po možnosti v zaključni fazi, predstavi kandidat na končni evalvaciji.

Klinično-teoretični študij
Klinično-teoretični študij vključuje seminarje o teoriji in tehniki psihoanalitične psihoterapije vključno z
predstavitvijo kliničnega materiala:




traja 4 leta in zajema 100 ur letno;
po drugem letu se začnejo tehnični seminarji, kjer kandidati predstavljajo klinične primere;
teoretični in tehnični seminarji potekajo dvakrat mesečno (skupaj 10 ur), kar vključuje vsaj
eno soboto.

Informacije o programu študija so v teoretičnem curriculum-u na
http://www.psihoanalitiki-ipa.si/psihoterapevtsko_drustvo/studij-curriculum.html.

spletni

strani:

Pedagoški tim sestavljajo psihoanalitiki iz Slovenije in drugih držav Evropske Unije in profesorji iz
Slovenije. Podrobni seznam predavateljev in njihovi strokovni življenjepisi so na spletni strani:
http://www.psihoanalitiki-ipa.si/psihoterapevtsko_drustvo/studij-tim.html
Klinične izkušnje
Študenti psihoterapije naj imajo klinično izkušnjo v različnih kliničnih ustanovah, ki se ukvarjajo z
duševnim zdravjem in naj bodo seznanjeni z širšo paleto duševnih motenj in težav.
Študentom psihoterapije priporočamo izkušnjo metode opazovanja dojenčkov.

Končna evalvacija
Končna evalvacija vključuje oceno kliničnega prispevka na podlagi superviziranega kliničnega
primera. Odbor za izobraževanje v času študija na podlagi ustnih in pisnih poročil učiteljev in
supervizorjev redno ocenjuje, v kakšni meri je kandidat primeren in lahko napreduje k pridobitvi naziva
psihoanalitični psihoterapevt. Po uspešno opravljenem študiju kandidat postane član Slovenskega
društva za psihoanalitično psihoterapijo, ki je polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično
psihoterapijo, in je usposobljen za izvajanje psihoanalitične psihoterapije.
Pri vseh postopkih s kandidati kot tudi pri supervizijah se ohranja stroga profesionalna tajnost.

P R I J A V E: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

