NORMATIVI EZPPS ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA ECPP
I.

CERTIFIKAT ECPP ZA PSIHOANALITIČNEGA PSIHOTERAPEVTA PRAKTIKA –
KRITERIJI

1) Predlagatelj/-ica mora imeti opravljenih vsaj 3200 ur skupnega izobraževanja.
 Od tega je vsaj tri leta splošnega izobraževanja na fakulteti, v glavnem humanistični
študiji (zaključena univerzitetna izobrazba).*
 Kandidat/-ka mora imeti opravljenih vsaj 1400 ur specifičnega izobraževanja iz
psihoanalitične oz. psihodinamske psihoterapije, in sicer mora biti to pridobljeno v času
vsaj štirih (4) let.
Specifično izobraževanje sestavljajo:
1. Teoretični študij, ki mora trajati vsaj 500 ur; teorija mora obsegati
tiste psihoterapevtske modalitete, ki so po naravi psihoanalitične:
- teorije in raziskave, na katerih temelji psihoanaliza;
- šole/zgodovina psihoanalize;
- ustrezne razvojne teorije;
- teorije psihopatologije;
- psihosocialna vprašanja v zvezi s psihoanalizo;
- psihoterapevtski proces;
- psihoterapevtski odnos;
- transfer in kontratransfer;
- obrambni mehanizmi in odpori;
- teorija objektnih odnosov.
2. Lastna (osebna) psihoanalitična psihoterapija
Opravljenih je treba imeti vsaj 250 ur učne psihoterapije.
Vsaj 125 ur učne psihoterapije mora biti opravljenih v okviru
kontinuiranega individualnega psihoterapevtskega procesa.
Ure skupinskih psihoterapevtskih srečanj se v tem oziru torej
lahko upoštevajo največ do polovičnega obsega skupne kvote ur
(do 125 ur), pri čemer skupinska srečanja štejejo polovično.
(Primer 1: Opravljenih vsaj 250 ur učne psihoterapije v okviru
kontinuiranega individualnega psihoterapevtskega procesa.

Primer 2: Opravljenih 125 ur učne psihoterapije v okviru
kontinuiranega individualnega psihoterapevtskega procesa ter
250 ur učne psihoterapije, opravljene v okviru skupinskih
psihoterapevtskih srečanj.)
3. Lastno praktično delo s pacienti, ki mora trajati vsaj 300 ur, v
različnih »settingih«: jemanje anamneze, krizne intervencije,
kratkotrajna in dolgotrajna psihoterapija.
4. Supervizija lastnega praktičnega dela. Kandidat/-ka mora imeti
vsaj dva različna supervizorja, pri katerih mora imeti opravljenih
skupaj vsaj 150 supervizijskih ur.
Vsaj 75 ur supervizije mora biti opravljene v okviru kontinuiranega
individualnega supervizijskega procesa pri istem supervizorju/-ki.
Ure skupinskih supervizijskih srečanj se v tem oziru torej lahko
upoštevajo največ do polovičnega obsega skupne kvote ur (do 75
ur), pri čemer skupinska supervizijska srečanja štejejo polovično.
(Primer 1: Opravljenih 100 ur supervizije v individualnem
supervizijskem procesu pri prvem supervizorju/-ki in 100 ur
supervizije v skupinskem supervizijskem procesu pri drugem
supervizorju/-ki.
Primer 2: Opravljenih 75 ur supervizije v individualnem
supervizijskem procesu pri enem supervizorju/-ki ter 75 ur
individualne supervizije pri različnih supervizorjih/-kah.)
5. Opravljenih 160 ur prakse v ustanovi za duševno zdravje oziroma
v sorodnem settingu.**
2) Kandidat mora svoje delo opravljati v skladu z Etičnim kodeksom ECPP/EZPPS.
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CERTIFIKAT ECPP ZA SUPERVIZORJA IN ZA UČNEGA PSIHOTERAPEVTA
– KRITERIJI
- Kandidat/-ka mora imeti certifikat psihoanalitičnega/psihodinamskega psihoterapevta
praktika;
- delati kontinuiranih 5 let v praksi kot certificirani/-a psihoterapevt/-ka;
- imeti mora vsaj 300 naknadnih ur opravljene supervizije (nad kvoto, ki je pogoj za pridobitev
certifikata praktika);
- za supervizorja: nacionalno strokovno združenje (EZPPS) mora prepoznati kandidata kot
supervizorja, ki deluje na tem področju vsaj dve (2) leti;
- strokovno se mora razvijati na področju psihoterapije.
Strokovni status ECPP učnega analitika ali/in supervizorja na podlagi presoje posameznega
primera kandidata določita Komisija EZPPS in Komisija ECPP.
Odbor ECPP določa pristojbine za odobritev certifikata. Če ECPP kandidatu ne odobri vloge, se
mu plačilo za certifikat ne povrne.
Pristojbina se plača Nacionalnemu združenju in se nato prenese na ECPP. Vlagatelju lahko
Nacionalno združenje zaračuna dodatne stroške za upravne stroške šele po odobritvi ECPP.

VLOGA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA ECPP
1. Vsi kandidati za certifikat ECPP morajo Komisiji poslati popolno dokumentacijo v angleškem
jeziku v DVEH IZVODIH na e-naslov certifikat@ezpps.org.
Datoteka z dokumentacijo mora vsebovati:
- pravilno in čitljivo izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (najdete ga na
https://ecpp.ngo/certification/forms/);
- pravilno in čitljivo izpolnjen življenjepis z vsemi informacijami o usposabljanju kandidata;
- Izjavo o spoštovanju Etičnega kodeksa ECPP v angleškem jeziku, ki jo kandidat podpiše ter
datira (“I agree with the Code of Ethics and the ethical principles of ECPP and declare that I will
comply with this Code in my professional practice. I am aware that a breach of this Ethics Code
may result in the annulment of my certification and membership.“);
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- kopijo diplome oziroma potrdilo o zaključku psihoanalitičnega/psihodinamskega
izobraževanja z opredelitvijo programa (curriculum), ki vključuje seznam predmetov in obseg
števila študijskih ur v okviru programa;
- kopijo univerzitetne diplome;
- priloženi seznam glavnih strokovnih objav (članki, knjige ...);
- za certificiranje supervizorja ali učnega analitika morajo biti v dokumentu z življenjepisom
ustrezno dodane vse informacije, povezane s kriteriji iz točke »CERTIFIKAT ECPP ZA
SUPERVIZORJA IN ZA UČNEGA ANALITIKA – KRITERIJI«.
2. Kandidat mora biti član EZPPS – dokazilo.
3. Kandidat mora plačati pristojbino za certifikat na EZPPS.
* Morebitna odstopanja oziroma variacije v individualnih primerih obravnava komisija EZPPS
za pregledovanje vlog za pridobitev certifikatov ECPP.
** Ustanova za duševno zdravje, asistenca v okviru psihoterapevtskega settinga ipd.
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