Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto
KONSULTAVIMO IR MOKYMŲ CENTRAS
bei
LIETUVOS PSICHOANALIZĖS DRAUGIJA
SKELBIA KANDIDATŲ PRIĖMIMĄ Į
PSICHOANALITINĖS PSICHOTERAPIJOS MOKYMO PROGRAMĄ
Psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa:
 neformaliųjų studijų programa,
 sudaryta remiantis Europos psichoanalitinės psichoterapijos federacijos (EFPP) standartais,
 atitinka VU profesinio tobulinimosi kursų reglamentą,
 pripažįstama Europos bei Skandinavijos šalyse,
 Lietuvoje pradėta organizuoti 2002 m. (pradžioje prie KMU, dabar prie VU).
Programos tikslas: paruošti profesionalius psichoanalitinius psichoterapeutus.
Programa skirta: psichologams, turintiems universitetinį (magistro) diplomą, bei gydytojams, gydytojams rezidentams*.
* Pageidaujama, kad stojantieji turėtų klinikinės patirties.
* Galima pradėti studijas programoje studijuojant psichologijos magistratūros ar paskutiniuose medicinos kursuose,
tačiau mokslų baigimo pažymėjimas bus išduotas tik įgijus reikalavimus atitinkantį išsilavinimą.
Programos turinys:
1.
Teorinės studijos (4 metai, 80 kreditų):

psichoanalitinės teorijos pagrindai,

klasikinės ir naujausios psichoanalitinės teorijos,

psichoanalitinė asmenybės samprata,

psichoanalitinės technikos teorija.
2.
Praktinis įgūdžių ugdymas (technikos seminarai – grupinės supervizijos su mokytojais).
3.
Darbo su pacientais įgūdžių formavimas (individualios supervizijos su mokytojais).
4. Asmeninė psichoterapija (2 kartus per savaitę).
5. Baigiamasis darbas bei atsiskaitymas už teoriją (egzaminas).
Mokymosi forma: Teorinės studijos vyksta kartą per mėnesį penktadienį-šeštadienį (10 savaitgalių per metus nuo
rugsėjo iki birželio, 3 metus, 4-tieji mokslo metai skirti baigiamojo darbo rašymui.) Paskaitos-seminarai vyksta:
 penktadienį 14.00 – 19.30 val.
 šeštadienį 09.00 – 17.30 val.
Programos mokytojai: Psichoanalitikai ir psichoanalitiniai psichoterapeutai, paruošti tarptautinėse programose,
turintys didelę klinikinę patirtį ir nuolat tobulinantys savo žinias apie psichoanalitinę terapiją.
Mokslas mokamas: Orientacinė teorijos studijų kaina ~ 4402.22 eurai. Kaina metams ~ 1100.56 eurai. Apmokėjimas
gali būti vykdomas du kartus per metus. Asmeninės terapijos ir supervizijų kaina į šią sumą neįskaičiuota (paliekama
asmeniniam susitarimui tarp kandidato ir supervizoriaus/psichoterapeuto).
Sėkmingai baigus visą studijų programą bus išduodamas Vilniaus universiteto pažymėjimas apie programos
baigimą ir įgytas kompetencijas.
Dokumentų pateikimo data: iki 2020 m. spalio mėn.
Reikia pateikti: CV (gyvenimo aprašymą), prašymą studijuoti šios programos Mokymo komiteto pirmininko vardu ir
mokslų baigimo dokumentų kopijas.
Norinčius studijuoti šioje programoje prašome kreiptis į Mokymo komiteto pirmininką Robertą Balčiūną,
tel. 8 670 20848 arba el. paštu: Robboundin@yahoo.com.

Daugiau informacijos apie programą galite rasti www.psichoterapija.org bei www.kmc.fsf.vu.lt

