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Modul A1: Psihoterapevtska znanost - Teoretične
osnove
1. Pregled predmetov – Modul A1

Predmet

Oblika

Enote

KT

Sem.

Zdravje in bolezen v družbeni perspektivi

P

1

1,5

1

Spolne motnje

P

1

1,5

1

Telesne omejitve: Oblike intervencij

P

1

1,5

1

PP Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih metod

SE

1

1,5

1

PP Teorije osebnosti in razvojna psihologija

SE

1

1,5

1

PP Psihopatologija I

SE

1

1,5

1

Zdravje in bolezen v zgodovinski perspektivi

P

1

1,5

2

Diferencialna psihopatologija I – Travma

P

1

1,5

2

Duševne motnje v družbenem kontekstu

P

1

1,5

2

Diagnostično kodiranje in standardi klasifikacije

P

1

1,5

2

PP Psihopatologija II

SE

1

1,5

2

Psihoterapija, nevroznanost in genetika

P

1

1,5

3

Diferencialna psihopatologija II – Psihoze

P

1

1,5

3

Psihoterapevtsko svetovanje – psihoterapevtske eksper-

P

1

1,5

4

P

1

1,5

4

tize
Diferencialna psihopatologija III – Odvisnosti

2. Opis Modula A1: »Psihoterapevtska znanost Teoretične osnove«
Modul A1 z imenom »Psihoterapevtska znanost - Teoretične osnove«
predstavlja nadgradnjo osnov dodiplomskega študijskega programa
Veljavnost: Dunaj ZS 2016/17,
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Psihoterapevtska znanost. Modul je zasnovan večdimenzionalno,
obravnava splošno in diferencialno psihopatologijo in tudi za
metodo specifično teorijo zdravega in psihopatološkega samorazvoja (ti predmeti so označeni s kratico PP, ki pomeni, da je
usposabljanje specifično za določen psihoterapevtski pristop),
pri čemer so obravnavane tematike umeščene v družbeni, kulturni
in zgodovinski kontekst.

2a. Vsebina in cilji usposabljanja
Znanje
Študenti pridobijo splošno znanje o različnih osebnostnih teorijah in motnjah ter posebna znanja v povezavi z izbranim psihoterapevtskim pristopom. Na osnovi splošnih predmetov s področja patologije, ki so del dodiplomskega programa, se magistrski
program osredotoča na specifične klinične pojave. Cilj je združevanje teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi med pripravništvom, ki ga je treba opravljati vzporedno
s predavanji.
Kognitivne in praktične veščine
Študenti spoznavajo psihoterapevtski proces, ki vključuje začetni posvet s pacientom, postavitev diagnoze, določitev načrta
zdravljenja in zaključevanje terapije. Poleg predmetov, ki
obravnavajo patologijo v luči določene metode, bo velik poudarek
namenjen spolnim motnjam, travmam in zasvojenosti, ki so ključna
področja psihoterapije. Podajanje znanja o relevantnih kulturoloških, zgodovinskih in družbenih vidikih osvešča študente o
individualnem kontekstu postavljanja diagnoze in poteka psihoterapevtskega procesa.
Strokovno znanje
Študenti pridobijo poglobljeno znanje o patologijah v luči specifične metode oz. pristopa ter drugačen pogled na osebnostno
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teorijo in klinične slike. Pridobljeno teoretično znanje predstavlja trdne temelje za praktično uporabo v sklopu Modula A2
(»Prakseologija«).

2b. Oblike izvajanja predmetov
Seminarji, predavanja.

2c. Sprejemni pogoji
Dokončan dodiplomski študijski program Psihoterapevtska znanost.

2d. Zahtevane kreditne točke
22,5 KT

2e. Vrste izpitnega preverjanja in ocenjevanja
Glej Pravilnik o izpitnem režimu in Študijski red o dodiplomskem
in podiplomskem (magistrskem) študiju Psihoterapevtske znanosti
SFU Ljubljana.

2f. Trajanje modula
M1-M4

2g. Uporabnost modula
Modul vključuje predmete, ki so pogoj za pridobitev magistrskega
naziva po programu Psihoterapevtska znanost.

2h. Dostopnost modula
Modula M1 in M3 je predvidoma mogoče obiskovati v zimskem semestru, modula M2 in M4 pa predvidoma v poletnem.
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2i. Načrtovana velikost skupin
Od 10 do 90 študentov, odvisno od oblike izvajanja predmeta.
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Modul A2: Psihoterapevtska znanost - Uporabna psihoterapevtska znanost
1. Pregled predmetov – Modul A2

Predmet

Oblika

(PP - delavnica) Psihoterapevtska praksa – dialog med

PRP

Enote

KT

Sem.

0,3

0,5

1

psihoterapevtskimi pristopi
PP Psihoterapevtske tehnike I

V

2

2

1

PP Refleksija prakse s fokusom na psihoterapevtski di-

RPP

1

1

1

RPP

1

1

1

PP Osebna izkušnja: notranja

ORP

2

2

1

PP Osebna izkušnja: zunanja

ORP

2

1

(PP - delavnica) Psihoterapevtska praksa – dialog med

PRP

0,3

0,5

2

Strokovna obravnava pacienta

PS

1

1,5

2

PP Psihoterapevtske tehnike II

V

2

2

2

PP Refleksija prakse s fokusom na indikacijah in kon-

RPP

1

1

2

RPP

1

1

2

RPP

1

1

2

3

2

agnostiki
PP Refleksija prakse s fokusom na načrtovanju in strukturi v psihoterapiji

psihoterapevtskimi pristopi

traindikacijah
PP Refleksija prakse s fokusom na metodah prikaza primera
PP Refleksija prakse s fokusom na metodah prikaza primera I
PP Osebna izkušnja: zunanja

ORP

(PP - delavnica) Psihoterapevtska praksa – dialog med

PRP

0,3

0,5

3

Zloraba v psihoterapevtskem kontekstu

SE

1

2

3

PP Psihoterapevtske tehnike III

SE

1

2

3

psihoterapevtskimi pristopi
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Oblika

Enote

KT

Sem.

Oblik
a

PP Refleksija prakse s fokusom na metodah prikaza pri-

RPP

1

1

3

3

3

2

4

mera II
PP Osebna izkušnja: zunanja

ORP

PP Seminar za magistrante: predstavitev primera

RPP

2

2. Opis Modula A2: »Psihoterapevtska znanost Uporabna psihoterapevtska znanost«
Modul A2 z imenom »Psihoterapevtska znanost - Uporabna psihoterapevtska znanost« nadgrajuje osnove dodiplomskega študijskega
programa Psihoterapevtska znanost. Na eni strani je poudarek na
psihoterapevtski praksi in zagotavljanju strokovne oskrbe pacientov ne glede na izbrani psihoterapevtski pristop, na drugi pa
gre za osredotočanje na samorazvoj (osebno izkušnjo) v luči določenega pristopa (individualna srečanja) ter za analizo prakse
in praktičnih izkušenj, prav tako z vidika določenega pristopa.
Psihoterapevtski proces se analizira ob uporabi študij primerov
iz prakse, pri čemer se analiza osredotoča na psihoterapevtske
diagnoze, načrte zdravljenja, prognoze in postopke zdravljenja
na osnovi izbranega psihoterapevtska pristopa.

2a. Vsebina in cilji usposabljanja
Znanje
Študenti se naučijo praktične uporabe teorije samorazvoja na
osnovi določene metode oz. pristopa.
Razvijajoče se veščine
samonadzora in čustvene korektivne izkušnje v postopku samorazvoja pripomorejo k dozorevanju; gre za ključni element psihoterapevtskega delovanja na profesionalni ravni. Pri seminarjih
»Psihoterapevtske tehnike I-III« študenti pridobijo znanje o
psihoterapevtskih tehnikah dela po določenem psihoterapevtskem
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pristopu in se seznanijo s splošnimi bistvenimi dejavniki (varno
okolje, vzajemno zaupanje, terapevtsko zavezništvo).
Kognitivne in praktične veščine
Na seminarjih študenti pridobijo nujno potrebne veščine (npr.
terapevtska drža, spoznajo vrste intervencij, značilne za določen psihoterapevtski pristop) za strokovno opravljanje psihoterapevtske prakse. Veščine razvijajo z interaktivnim igranjem
specifičnih vlog, z reflektiranjem izkušenj, ki jih pridobijo
med samorazvojem, s pomočjo samorefleksije na skupinskih srečanjih in s študijem v manjših delovnih skupinah.
Strokovno znanje
V sklopu tega modula študenti obogatijo svoje terapevtske sposobnosti s poglabljanjem osebne izkušnje ter z razvijanjem sposobnosti samonadzora in samoanalize. Psihoterapevtsko prakso
opravljajo kot »specializanti pod supervizijo«. To pomeni, da
psihoterapevtsko prakso opravljajo ob stalni strokovni podpori
supervizorja v vzporednem supervizijskem procesu.

2b. Oblike izvajanja predmetov
Proseminarji, seminarji, praksa po metodah določenega psihoterapevtskega pristopa (»Praktikum«) in za izbran psihoterapevtski
pristop specifična supervizija prakse oz. refleksija prakse.

2c. Sprejemni pogoji
Dokončan dodiplomski študijski program Psihoterapevtska znanost.

2d. Zahtevane kreditne točke
29 KT
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2e. Vrste izpitnega preverjanja in ocenjevanja
Glej Pravilnik o izpitnem režimu in Študijski red o dodiplomskem
in podiplomskem (magistrskem) študiju Psihoterapevtske znanosti
SFU Ljubljana.

2f. Trajanje modula
M1-M4

2g. Uporabnost modula
Modul vključuje predmete, ki so pogoj za pridobitev magistrskega
naziva po programu Psihoterapevtska znanost.

2h. Dostopnost modula
Modula M1 in M3 je predvidoma mogoče obiskovati v zimskem semestru, modula M2 in M4 pa predvidoma v poletnem.

2i. Načrtovana velikost skupin
Od 10 do 90 študentov, odvisno od oblike izvajanja predmeta.
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Modul D: Prakseologija
1. Pregled predmetov – Modul D

Predmet

Oblika

PP Klinična praksa

PRP

PP Refleksija prakse

RPP

PP Psihoterapevtska praksa

Enote

KT

Sem.

4,5

1

1

1

PPR

4,5

1

PP Klinična praksa

PRP

2,5

2

PP Psihoterapevtska praksa

PPR

7,5

2

PP Klinična praksa

PRP

4

3

PP Psihoterapevtska praksa

PPR

8

3

PP Psihoterapevtska praksa

PPR

4

4

1

2. Opis Modula D: »Prakseologija«
Modul D z imenom »Prakseologija« se osredotoča na pridobivanje
praktičnih izkušenj z opravljanjem klinične prakse v zdravstvenih ustanovah, ustanovah socialnega varstva in bolnišnicah ter
pri delu s pacienti, pri čemer psihoterapevtska ambulanta Univerze Sigmunda Freuda zagotavlja stalno podporo.

2a. Vsebina in cilji usposabljanja
Znanje
Študenti bodo morali opraviti klinično prakso (psihosocialno in
psihiatrično) in psihoterapevtsko prakso pod supervizijo. Pridobljene praktične izkušnje, vključno s 630 urami psihoterapevtske prakse pod supervizijo, so obvezen pogoj za dokončanje specialističnih vsebin (določenega psihoterapevtskega pristopa) magistrskega študija('Fachspezifikum') Psihoterapevtske znanosti.
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Kognitivne in praktične veščine
Pri opravljanju klinične prakse so prisotni izkušeni psihoterapevti oz. supervizorji, ki nudijo podporo pri praktični uporabi
za psihoterapevtski pristop specifične teorije. Med opravljanjem
psihiatrične prakse so študenti v neposrednem stiku s pacienti,
ki doživljajo duševne motnje, s čimer bogatijo svoje terapevtsko
znanje. Poleg tega svoje terapevtske veščine krepijo in nadgrajujejo v vlogi specializanta pod supervizijo.
Strokovno znanje
Praktične izkušnje in delo s pacienti pomagajo študentom pri
razvijanju psihoterapevtske drže in jim omogočajo pridobivanje
raznolikega znanja o psihoterapevtski diagnostiki in specifičnih
tehnikah zdravljenja, ki se uporabljajo v psihoterapevtskem procesu. Modul zagotavlja študentom pridobitev znanja, ki služi kot
trajna osnova za obravnavanje pacientov z duševnimi motnjami na
samozavesten, kompetenten in human način.

2b. Oblike izvajanja predmetov
Praktično usposabljanje, praksa, refleksija (supervizija).

2c. Sprejemni pogoji
Dokončan dodiplomski študij Psihoterapevtske znanosti.

2d. Zahtevane kreditne točke
36 KT

2e. Vrste izpitnega preverjanja in ocenjevanja
Glej Pravilnik o izpitnem režimu in Študijski red o dodiplomskem
in podiplomskem (magistrskem) študiju Psihoterapevtske znanosti
SFU Ljubljana.
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2f. Trajanje modula
M1-M4

2g. Uporabnost modula
Modul vključuje predmete, ki so pogoj za pridobitev magistrskega
naziva po programu Psihoterapevtska znanost.

2h. Dostopnost modula
Modula M1 in M3 je predvidoma mogoče obiskovati v zimskem semestru, modula M2 in M4 pa predvidoma v poletnem.

2i. Načrtovana velikost skupin
Majhne skupine.
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Modul E: Raziskovalne metode
1. Pregled predmetov – Modul E

Predmet

Oblika

Enote

KT

Sem.

Kvantitativne raziskovalne metode v psihoterapiji

P

1

1,5

1

Kvantitativne raziskovalne metode v psihoterapiji

V

1

1

1

Kvalitativne raziskovalne metode v psihoterapiji

P

1

1,5

2

Kvalitativne raziskovalne metode v psihoterapiji

V

1

1

2

Seminar za magistrante I

SE

1

2

3

Delavnica raziskovanja v psihoterapiji

V

1

1,5

3

Seminar za magistrante II

SE

1

2

4

2. Opis Modula E: »Raziskovalne metode«
Modul E z imenom »Raziskovalne metode« zagotavlja poglobljeno
ter napredno uporabo empiričnih, kvantitativnih in kvalitativnih
raziskovalnih metod. Metode so zasnovane na temelju spoznanj
družbenih ved, ki so relevantne za psihoterapevtsko znanost.
Modul E omogoča študentom, da napišejo akademsko magistrsko
delo.

2a. Vsebina in cilji usposabljanja
Znanje
Študenti poglobijo metodološko znanje o zbiranju podatkov s pomočjo intervjujev, vprašalnikov, raziskav, skupinskih razprav in
zbiranja etnografskih podatkov. Obdelava in analiza podatkov sta
izvedeni z uporabo sodobnih družbeno-znanstvenih metod, vključno
s hermenevtičnimi pristopi, z uporabo vsebinskih/opisnih strategij ocenjevanja ter z opisno statistično in s sklepno statistično podatkovno analizo (z uporabo SPSS, R, ATLAS.ti).

Veljavnost: Dunaj ZS 2016/17,

Ljubljana ZS 2018/19 (ZS = zimski semester)

Legenda: P = predavanje, V = vaje, SE = seminar, PS = proseminar, PR = praksa (psihosocialna/psihiatrična), PPr = psihoterapevtska praksa, ORP = osebni razvoj (osebna izkušnja), RPr
= refleksija prakse (supervizija), OI = Osebna izkušnja = pristop, KT = kreditne točke, PP =
psihoterapevtski pristop
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Kognitivne in praktične veščine
Študenti imajo priložnost, da predstavijo svoje znanstvene raziskave, cilje, zasnove raziskav in rezultate na interaktivnih
seminarjih, ki so posebej namenjeni prav magistrskim kandidatom,
ter na delavnici raziskovanja v psihoterapiji. Na ta način krepijo veščine, ki so potrebne za dejavno sodelovanje v psihoterapevtskem diskurzu znotraj znanstvene skupnosti. Postopek pisanja magistrskega dela podpirajo in nadzorujejo mentorji, ki
pomagajo študentom pri prvih korakih na področju psihoterapevtskih raziskav.
Strokovno znanje
Modul »Raziskovalne metode« omogoča študentom, da postanejo raziskovalci na področju psihoterapevtske znanosti. Sposobni bodo
prepoznati ključne klinične pojave in izvesti relevantne raziskave z uporabo ustreznih raziskovalnih orodij (torej z uporabo
ustrezne metode). Na ta način študenti pridobijo potrebno strokovno znanje za dejavno sodelovanje v psihoterapevtskem diskurzu.

2b. Oblike izvajanja predmetov
Predavanja, seminarji, delavnice.

2c. Sprejemni pogoji
Dokončan dodiplomski študijski program Psihoterapevtska znanost.

2d. Zahtevane kreditne točke
10,5 KT

2e. Vrste izpitnega preverjanja in ocenjevanja
Glej Pravilnik o izpitnem režimu in Študijski red o dodiplomskem
in podiplomskem (magistrskem) študiju Psihoterapevtske znanosti
SFU Ljubljana.
Veljavnost: Dunaj ZS 2016/17,

Ljubljana ZS 2018/19 (ZS = zimski semester)

Legenda: P = predavanje, V = vaje, SE = seminar, PS = proseminar, PR = praksa (psihosocialna/psihiatrična), PPr = psihoterapevtska praksa, ORP = osebni razvoj (osebna izkušnja), RPr
= refleksija prakse (supervizija), OI = Osebna izkušnja = pristop, KT = kreditne točke, PP =
psihoterapevtski pristop
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2f. Trajanje modula
M1-M4

2g. Uporabnost modula
Modul vključuje predmete, ki so pogoj za pridobitev magistrskega
naziva po programu Psihoterapevtska znanost.

2h. Dostopnost modula
Modula M1 in M3 je predvidoma mogoče obiskovati v zimskem semestru, modula M2 in M4 pa predvidoma v poletnem.

2i. Načrtovana velikost skupin
Od 10 do 90 študentov, odvisno od vrste predmeta.

Veljavnost: Dunaj ZS 2016/17,

Ljubljana ZS 2018/19 (ZS = zimski semester)

Legenda: P = predavanje, V = vaje, SE = seminar, PS = proseminar, PR = praksa (psihosocialna/psihiatrična), PPr = psihoterapevtska praksa, ORP = osebni razvoj (osebna izkušnja), RPr
= refleksija prakse (supervizija), OI = Osebna izkušnja = pristop, KT = kreditne točke, PP =
psihoterapevtski pristop
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Modul G: Magistrsko delo in zaključni izpit
Modul G vključuje pisanje magistrskega dela (14 KT) in zaključni
izpit ter zagovor (5 KT).
Z magistrskim delom, v katerem študenti ustrezno zastavijo cilje
in namene dela ter nanje metodološko odgovorijo, izkažejo zmožnost uporabe teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga pridobijo
z opravljanjem modulov A-H. V ustnem delu zaključnega izpita
študenti predstavijo svoje magistrsko delo in strokovno razpravljajo o izbrani temi s področja psihoterapije, s čimer izkažejo
svoje strokovno znanje in veščine.

Modul H: Izbirni predmeti
1. Pregled predmetov – Modul H

Predmet

Oblika

Enote

KT

Sem.

Klinični koncepti

P

1

1,5

3

Filozofija in družbene vede

P

1

1,5

3

2. Opis Modula H: »Izbirni predmeti«
Predmeti, ki so del Modula H z imenom »Izbirni predmeti«, so
namenjeni poglabljanju kliničnega in filozofskega znanja ter
širjenju obstoječih perspektiv, pa tudi odpiranju novih. Na kliničnem področju se to nanaša na terapevtske metode, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo standardizirane pristope. Tako filozofsko znanje kot tudi veščine s področja družboslovnih znanosti so
sestavni del študija psihoterapije. Izbirni predmeti ponujajo
študentom priložnost za izoblikovanje individualnega učnega pristopa na teh področjih. Ponujeni predmeti pokrivajo področja od

Veljavnost: Dunaj ZS 2016/17,

Ljubljana ZS 2018/19 (ZS = zimski semester)

Legenda: P = predavanje, V = vaje, SE = seminar, PS = proseminar, PR = praksa (psihosocialna/psihiatrična), PPr = psihoterapevtska praksa, ORP = osebni razvoj (osebna izkušnja), RPr
= refleksija prakse (supervizija), OI = Osebna izkušnja = pristop, KT = kreditne točke, PP =
psihoterapevtski pristop
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zgodovine različnih psihoterapevtskih modalitet, filma, spola in
vse do uvoda v kitajsko filozofijo in medicino.

2b. Oblike izvajanja predmetov
Predavanja.

2c. Sprejemni pogoji
Dokončan dodiplomski študijski program Psihoterapevtska znanost.

2d. Zahtevane kreditne točke
3 KT

2e. Vrste izpitnega preverjanja in ocenjevanja
Glej Pravilnik o izpitnem režimu in Študijski red o dodiplomskem
in podiplomskem (magistrskem) študiju Psihoterapevtske znanosti
SFU Ljubljana.

2f. Trajanje modula
M3

2g. Uporabnost modula
Obvezen pogoj za pridobitev magistrskega naziva po programu Psihoterapevtska znanost.

2h. Dostopnost modula
Zimski/poletni semester.

Veljavnost: Dunaj ZS 2016/17,

Ljubljana ZS 2018/19 (ZS = zimski semester)

Legenda: P = predavanje, V = vaje, SE = seminar, PS = proseminar, PR = praksa (psihosocialna/psihiatrična), PPr = psihoterapevtska praksa, ORP = osebni razvoj (osebna izkušnja), RPr
= refleksija prakse (supervizija), OI = Osebna izkušnja = pristop, KT = kreditne točke, PP =
psihoterapevtski pristop
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2i. Načrtovana velikost skupin
Do 70 študentov.

Veljavnost: Dunaj ZS 2016/17,

Ljubljana ZS 2018/19 (ZS = zimski semester)

Legenda: P = predavanje, V = vaje, SE = seminar, PS = proseminar, PR = praksa (psihosocialna/psihiatrična), PPr = psihoterapevtska praksa, ORP = osebni razvoj (osebna izkušnja), RPr
= refleksija prakse (supervizija), OI = Osebna izkušnja = pristop, KT = kreditne točke, PP =
psihoterapevtski pristop
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