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UČNI NAČRT 

SPECIALISTIČNEGA PRISTOPA 

LACANOVSKE PSIHOANALIZE (LPA)   

NA SFU LJUBLJANA 
   

  

Tabela 1: Pregled učnega načrta LPA pristopa  

   

 
Izobraževanje  

  

Št. ur   

Teorija   Predavanja, vikend 

seminarji  ≥ 600 ur  

Praksa   Individualna analiza oz. osebna 

izkušnja  

  

  

Število seans je subjektivno:  min. 

220 srečanj oz. 2-krat do 4-krat 

tedensko v času študija  

  

  

Praksa    Delo  z analizanti - 

psihoanalitična praksa  

Min. 640 ur (prvih 100 ur znotraj  

Ambulante SFU, 150 ur kontrolne 

analize/supervizije)  

Praksa   V javni ustanovi ali zasebni psihiatrični 

ustanovi  140 ur  

   

Skupinsko 

delo  

Kartelne skupine  Min. 80 ur  
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TEORETIČNI DEL   
   

PRVI LETNIK LPA   
   
Mentor: dr. Nina Krajnik   

Nosilci seminarjev: dr. Milan Balažic, dr. Boris Brezovac, mag. Špela Jelenc 

 

   

Predmetnik 1. letnika:   

Predmet Nosilec izpita Št. ur 

Od Freuda k Lacanu  Nina Krajnik  80 

Aplicirana psihoanaliza –  

Študije kliničnih primerov  

Špela Jelenc  30 

Psihoanalitični koncepti - 

Transfer 

Milan Balažic  30 

Konstitucija množice  Boris Brezovac  30 

 

Vsebina:   

    

Študenti se v prvem letniku seznanijo z lacanovsko psihoanalizo na osnovi vrnitve k Freudu. Ob študiju 

kliničnih primerov spoznavajo temeljne koncepte psihoanalize s poudarkom na transferju in razmerju 

do aplicirane psihoanalize. Prek tematizacije vezi med psihoanalizo in konstitucijo množice se seznanijo 

z analitičnim razmerjem do politike in družbenega polja. Študenti opravijo 20 ur kartelnega dela.   

Način dela:  Predavanja, seminarji in ustni izpit iz predpisane literature   

Obvezno poletno študijsko branje: J. Lacan, Etika psihoanalize, Ljubljana: Delavska enotnost, 1988 
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DRUGI LETNIK LPA   
  

Mentor: dr. Nina Krajnik   

Nosilci seminarjev: dr. Milan Balažic, dr. Boris Brezovac, mag. Špela Jelenc 

 

 

Predmetnik 2. letnika:   

Predmet 

 

Nosilec izpita Št. ur 

Od klinike nevroz h kliniki psihoz Nina Krajnik  70 

Diskurz kapitalizma in 

psihoanaliza dela – Študije 

kliničnih primerov 

Špela Jelenc 30 

Psihoanalitične vezi  Boris Brezovac  20 

Diskurz gospodarja in 

psihoanaliza politike  

Milan Balažic  30 

 

Vsebina:   

Študenti se s primerjalnim študijem med freudovsko in lacanovsko psihoanalizo seznanijo z načini 

zdravljenja nevroze in psihoze. Na osnovi študija Lacanovih štirih diskurzov in predstavitve kliničnih 

primerov spoznavajo vez med diskurzom kapitalizma in kliniko dela, diskurzom gospodarja in 

psihoanalizo politike ter psihoanalitične vezi z znanostjo, umetnostjo, filozofijo in terapijo. Študenti 

opravijo 20 ur kartelnega dela.   

Način dela:  Seminarji, pisni in ustni izpiti   

Obvezno poletno študijsko branje: J.-A- Miller, O nekem drugem Lacanu, Ljubljana: DTP, 2001    
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TRETJI LETNIK LPA   
   

Mentor: dr. Nina Krajnik  

Nosilci seminarjev: dr. Milan Balažic, dr. Boris Brezovac, mag. Špela Jelenc 

 

 

Predmetnik 3. letnika:    

 

Predmet Nosilec izpita 

 

Št. ur 

Joyce med simptomom in 

sintomom 

Nina Krajnik  40 

Psihoanalitična intervencija –  

Študije kliničnih primerov  

Špela Jelenc  30 

Paradigme užitka in želje  Boris Brezovac  30 

Formule seksuacije Milan Balažic 40 

 

Vsebina:    

Študenti se na podlagi študije primerov seznanijo z načinom psihoanalitičnega interveniranja in delom 

Jamesa Joycea kot paradigmatskega primera Lacanove zastavitve psihoanalize. Na osnovi formul 

seksuacij spoznavajo načine moške in ženske subjektivacije ter razmerje do užitka, želje, identifikacije 

in fantazme. Študenti opravijo 20 ur kartelnega dela.   

    

Način dela:  Seminarji in ustni izpit   

Obvezno poletno študijsko branje:  J. Lacan, Seminar XX – Še, Ljubljana: DTP, 1985 
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ČETRTI LETNIK LPA   
   

Mentor: dr. Nina Krajnik  

Nosilci seminarjev: dr. Milan Balažic, dr. Boris Brezovac, mag. Špela Jelenc 

 

 

Predmetnik 4. letnika:   

Predmet Nosilec izpita Št. ur 

Simptom kot dogodek telesa in 

spremembe simptomalnosti 

post-modernega časa 

Nina Krajnik 40 

Orientacija realnega –  

Študije kliničnih primerov  

Špela Jelenc 20 

Od transfernega k realnemu 

nezavednemu 

Boris Brezovac 30 

Boromejski vozel  Milan Balažic  40 

 

 

Vsebina:   

Glavni cilj v 4. letniku študija je povezava psihoanalitične vednosti in psihoanalitičnega izkustva in 

uporaba lacanovske orientacije pri delu z analizanti. Predavanja se navežejo na temelje boromejske 

klinike in izpostavijo tematizacijo simptoma kot dogodka telesa, s poudarkom na spremembah 

simptomalnosti od časa vznika psihoanalitičnega diskurza do novih, post-modernih oblik.  V središču je 

lacanovska psihoanaliza kot orientacija realnega.  

 

Način dela:   

 Prikaz primera iz lastne prakse   

 Priprava pisnega poročila na izbrano temo iz lacanovske psihoanalitične teorije  
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KLINIČNI DEL   
 

   

a) Študenti morajo opraviti lastno analizo (osebno izkušnjo) pri pooblaščenih psihoanalitikih in 

kontrolnih psihoanalitikih (poglej spodaj “Potek individualne analize”). Seanse potekajo trikrat do 

štirikrat tedensko v času študija.   

   

b) Najmanj 640 ur dela s pacienti, ki ga opravijo v najmanj 150 urah kontrolne analize/supervizije pri 

dveh kontrolnih psihoanalitikih, od katerih morajo dobiti pismeno pozitivno oceno svojega dela.   

Od slednjih 640 ur, mora študent opraviti minimalno 140 ur lacanovske psihoanalitične prakse znotraj  

Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana.  

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

    

 

OSEBNA IZKUŠNJA IN SKUPINSKO DELO   

 

Min. št. individualnih seans:  220 ur  

   

Trajanje lastne psihoanalize je subjektivno. Načeloma poteka v dveh do štirih seansah v celotnem času 

študijskega programa. Frekvenco določita psihoanalitik in analizant. Minimalno št. seans 220.   

  

Kartelno delo: min.št. 80 ur   

  

Študentom se prizna sodelovanje v kartelih kot obliki psihoanalitičnega skupinskega dela lacanovske 

orientacije, v katerem vsaj enkrat v času študija zavzamejo pozicijo Plus Enega. Študenti vsak letnik 

opravijo 20 ur kartelnega skupinskega dela, ki poteka enkrat mesečno 2 uri.   
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Potek individualne analize (osebne izkušnje) v psihoanalizi   

  

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

pomeni tri in štiri ure tedensko. Bodoči psihoanalitik lahko pridobi izkušnjo tudi v nizko frekventnem, 

dveurnem settingu tedensko; priznavamo tudi takšno izkušnjo, vendar največ do ene tretjine vseh ur 

učne analize. Druga in tretja tretjina ur naj poteka tri oz. štiri ure tedensko.   

  

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

razlogov, po pogovoru z vodjem pristopa specialističnega študija.   

  

Cena psihoanalitične seanse lacanovske psihoanalize je prilagojena finančnim zmožnostim analizanta 

in se določi v dogovoru z izbranim psihoanalitikom.   

 

Psihoanalitik didaktik (učni terapevt)  

  

Psihoanalitično osebno izkušnjo lacanovske orientacije je mogoče opraviti pri formiranem 

psihoanalitiku ali psihoterapevtu, pooblaščenem s strani vodje pristopa psihoanalitične specializacije.   

 

  

 

Zaključek študija  

  

Študent po opravljenih študijskih obveznostih, predpisanih z učnim načrtom, pridobi specialistično 

diplomo SFU Ljubljana z nazivom »Psihoterapevt lacanovske psihoanalize«.  

  


