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UČNI NAČRT 
 SPECIALISTIČNEGA PRISTOPA PSIHOANALIZE (PA) 

NA SFU LJUBLJANA 

 

Tabela 1: Hiter pregled učnega načrta PA pristopa 

 

Del izobraževanja 
 

Št. ur 

Teorija Predavanja, delavnice, 

vikend seminarji 
≥ 600 ur 

Praksa 
Individualna analiza 
oz. osebna izkušnja 

Min. 300 ur (Min. 220 ur 
individualne in min. 80 ur 
skupinske) 

Praksa  Delo s pacienti 
(psihoterapevtska 
praksa) 

Min. 630 ur (150 ur 
supervizije, 100 ur znotraj 
Ambulante SFU) 

Praksa V javni ustanovi ali 
zasebno psihiatrični 
ustanovi 

1 mesec 
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TEORETIČNI DEL 
 

PRVI LETNIK PA 
 
Mentor: Blaž Ules, BA. pth., specializant psihoanalize 

 
Predmetnik 1. letnika: 

 

Predmet Nosilec izpita Št. ur 

Uvod v psihoanalizo: Pregled 

psihoanalitskih modalitet 
Blaž Ules 50 ur 

Skupinska učna analiza Blaž Ules 80 ur 

 
 

Vsebina: 

 Paradigme v psihoanalizi ter povezave s sorodnimi znanostmi, 

Študenti se seznanijo s štirimi osnovnimi paradigmami v sodobni psihoanalitični teoriji in klinični praksi: 

gonska paradigma, ego-psihološka paradigma, teorija objektnih odnosov in self-psihološka paradigma.   

Seznanijo se z nekaterimi psihoanalizi sorodnimi znanstvenimi paradigmami: opazovanje dojenčkov in 

malih otrok, teorija navezanosti ter nevrobiološke raziskave. 

V prvem letniku študenti opravijo osemdeset ur skupinske učne analize in sicer v štirih sklopih po 

dvajset ur, ki potekajo od petka do nedelje enkrat mesečno, štiri mesece zaporedoma. 

 Način dela: 

 Predavanja, seminarji, vaje in pisni izpiti 

 Skupinska učna analiza (80 ur)in končno poročilo o skupinski analizi 

 Obvezno poletno študijsko branje: Sigmund Freud: Očrt psihoanalize 
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DRUGI LETNIK PA 

Mentor: viš. pred. mag. Janko Bohak, spec. klin. psih., psihoanalitik 

 
Predmetnik: 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebine: 

V drugem letniku so v obravnavi naslednje poglavitne teme: 

 Psihoanalitski odnos 

 Zgodovina psihoanalitičnega gibanja 

 Psihopatologija 

 Osnovni psihoanalitski koncepti 

 

Način dela: 

 

 Seminarji in pisni izpiti 

 Obvezno poletno študijsko branje: Freudovi spisi o psihoanalitski tehniki. V jeseni izpit iz poletnega 

branja. 

 

  

Predmet Nosilec izpita Št. ur 

Psihoanalitski odnos Janko Bohak 40 

Zgodovinski razvoj 

psihoanalitičneteorije 
Janko Bohak 40 

Psihopatologija Janko Bohak 30 

Osnovni psihoanalitični 

koncepti 
Janko Bohak 30 

Freudovi tehnični spisi Janko Bohak 

10 ur priprave na izpit, 

študenti med počtnicami 

predelajo spise 
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TRETJI LETNIK PA 
 

Mentor: viš. pre. Alen Latini, spec. klin. psih., psihoterapevt psihoanalitične-psihodinamske, razvojno 

analitične smeri in hipnoanalize 

 

Predmetnik:  

 
 

 

 

 

 

Vsebine:  

Pomemben del vsebin tretjega letnika je predstavitev dolgotrajnih psihoanalitskih obravnav 

profesorja, pri čemer študenti poglabljajo znanje psihodiagnostike, psihopatologije in tehnične 

prilagoditve posameznim diagnostičnim kategorijam. 

 Razvojni nivoji osebnostne organizacije in klinični pomen razvojnih stopenj organizacije 

osebnosti: 

 

a) Narcistične osebnosti 

b) Psihopatske (antisocialne) osebnosti 

c) Shizoidna osebnost 

d) Paranoidna osebnost 

e) Depresivna osebnost 

f) Manična in hipomanična osebnost 

g) Mazohistične (self uničujoče) osebnosti 

h) Obsesivne in kompulzivne osebnosti 

i) Histerične (histrionične) osebnosti 

j) Disociativna osebnostna motnja 

k) Koncept mrtve matere in sindrom mrtve matere (SMM) 

Predmet Nosilec izpita Št. ur 

Dolgotrajna psihoterapija težkih 

duševnih motenj 
Alen Latini 20 ur 

Psihoanalitska psihodiagnostika Alen Latini 180 ur 

Freudovih 5 analiz Alen Latini 2 uri 
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 Posebni poudarek v obliki seminarjev se posveča še: 

–       Sándor Ferenczi in njegov prispevek k psihoanalizi 

–       Irvin D. Yalom in njegov prispevek k psihoanalizi 

–       Erich Fromm in njegov prispevek k psihoanalizi 

–       Alice Miller in njen prispevek psihoanalizi 

–       Ženski prispevek k psihoanalizi 

–       Vpliv partnerskega odnosa staršev na lasten partnerski odnos 

 

Način dela: 

 

 Seminarji in pisni izpiti 

 Obvezno poletno študijsko branje: Sigmund Freud, 5 analiz. V jeseni sledi izpit iz poletnega branja. 
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ČETRTI LETNIK PA 
 

Mentor: doc. dr. Emil Benedik, spec. klin. psih., psihoanalitik 

 
Predmetnik: 

 

Predmet Nosilec izpita Št. ur 

Prikaz primera psihoanalitične psihoterapije Emil Benedik 
80-150 ur (odvisno od 

števila študentov) 

Psihoanaliza v psihoterapevtski praksi: 

obravnava specifičnih težav v različnih 

psihoanalitičnih settingih  

Emil Benedik 
50-120 ur (odvisno od 

števila študentov) 

 

Vsebine: 

Glavni učni cilj v 4. letniku študija psihoanalize je integracija pridobljenih teoretičnih znanj in osebnih 

psihoanalitičnih izkušenj ter njihova uporaba v praktičnem, psihoterapevtskem delu s klienti (pacienti). 

Učni program je v tem letniku organiziran v obliki seminarjev, na katerih študenti predstavljajo svoje 

psihoterapevtsko delo v okviru izbranih psihoanalitičnih teoretskih modelov, ki zajemajo tako klasični 

psihodinamični kot tudi objektno-odnosni in razvojno analitični vidik. V prikazu primera psihoanalitične 

terapije študenti opišejo vse faze terapevtskega procesa, od zbiranja anamnestičnih podatkov, začetne 

diagnostične in prognostične ocene, predstavitve značilnosti terapevtskega dogovora, do načrta 

psihoterapevtske obravnave in analize psihoterapevtskega procesa. 

Drugi del seminarjev je namenjen uporabi psihoanalitične teorije in tehnike pri psihoanalitični 

obravnavi različnih psihičnih motenj in težav, pri specifičnih pacientih in v različnih psihoanalitičnih 

settingih (na psihoanalizi temelječa podporna terapija, psihoanalitična psihoterapija, psihoanaliza)     

Način dela: 

 Prikaz primera iz lastne psihoterapevtske prakse – seminar 

 Psihoanalitična obravnava praktičnih težav v psihoterapiji - seminar  
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PRAKTIČNI DEL 
 

a)      Študenti morajo opraviti najmanj 220 ur individualne analize (osebne izkušnje) pri pooblaščenih 

učnih analitikih in supervizorjih. (poglej spodaj “Potek individualne analize”) 

 

b)      Najmanj 630 ur dela s pacienti, ki ga supervizirajo v najmanj 150. urah supervizije pri dveh 

supervizorjih, od katerih morajo dobiti pismeno pozitivno oceno svojega dela. 

Od slednjih 630 ur, mora študent opraviti minimalno 100 ur psihoterapevtske prakse znotraj 

Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana 

c)      Opraviti vsaj enomesečno prakso v javni ali zasebni psihiatrični ustanovi. 

  

OSEBNA IZKUŠNJA IN UČNI TERAPEVTI  

Št. predpisanih ur:  

 

Min. kvota opravljenih ur osebne izkušnje je 220 ur. 

Skupinski del osebne izkušnje se opravi v štirih vikendih po dvajset ur, kar skupno znese 80 ur. 

 

Učni Terapevti 

 

Priznano psihoanalitično osebno izkušnjo je mogoče opraviti le pri diplomiranem psihoanalitiku z 

dovolj izkušnjami in zanesljivo etično držo, pooblaščenem s strani vodje pristopa psihoanalitične 

specializacije. 

 

Določila za glede meril za učne terapevte na PA pristopu si lahko preberete v dokumentu Merila za 

status učnega terapevta in supervizorja za psihoanalizo. 

 

Potek individualne analize (osebne izkušnje) v psihoanalizi 

 

Na SFU Dunaj se kot psihoanalitična osebna izkušnja prizna le visoko frekventna izkušnja, kar pomeni 

tri in štiri ure tedensko. Ker menimo, da je dobro, da si bodoči psihoanalitik pridobi izkušnjo tudi v nizko 

http://sfu-ljubljana.si/wp-content/uploads/2013/08/Merila-za-status-ucnega-terapevta-in-supervizorja-za-psihoanalizo.docx
http://sfu-ljubljana.si/wp-content/uploads/2013/08/Merila-za-status-ucnega-terapevta-in-supervizorja-za-psihoanalizo.docx
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frekventnem settingu, priznavamo tudi takšno izkušnjo, vendar mora biti skupno najmanj 1/3 ur v 

visokofrekventnem settingu (najmanj 3 ure tedensko), 2/3 ur pa je lahko v nizkofrekventnem settingu 

(najmanj 2 uri tedensko). Izkušnja namreč kaže, da je le tako mogoče ozavestiti in predelati težje 

odpore in globoko potlačene vsebine, ki pa utegnejo biti moteče pri kasnejšem psihoanalitičnem delu. 

Kot podružnica SFU Dunaj smo tudi vezani na njihove edukativne standarde. 

Nič manj ni pomembno, da se pri osebni izkušnji ne ozirate toliko na izpolnitev minimalne kvote 220 

ur, kot na notranji proces, ob koncu katerega si lahko z zadovoljstvom priznate: »Ozavestil in predelal 

sem, kar sem moral predelati. Počutim se dovolj osvobojenega od notranjih prisil in konfliktov, da diham 

s polnimi pljuči in je moje življenje bistveno bolj kvalitetno kot je bilo pred to zahtevno in največjo 

avanturo, ki sem si jo lahko privoščil v življenju.« (Več o tem  McGlashan/Miller. Zielvorstellungen der 

Psychoanalyse, v Janko Bohak, Etika psihoanalize. Kairos 1-2.2009.) 

 

Priznanje učne analize, ki ne ustreza navedenim pogojem, je možno le izjemoma iz tehtnih razlogov, 

po pogovoru z vodjem pristopa specialističnega študija. 

 


