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REPETITIO EST MATER STUDIORUM

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE 
SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA 

Logoterapija je ena od pomembnih in uveljavljenih psihoterapevtskih modalitet. Poznana je tudi 
pod imenom “tretja dunajska šola psihoterapije”. V psihoterapijo vnaša nekaj novega, edinstvenega: 
spoznanje, da je človek ne le telesno in duševno, ampak tudi duhovno bitje, in da je ravno duhovna 
dimenzija tista, ki določa temeljno človekovo bistvo. Izhajajoč iz duhovnih potreb človeka skuša 
logoterapija odgovoriti na temeljna bivanjska vprašanja. Logoterapija in tehnike pomagajo pri 
razmisleku o lastnem življenju, o poslanstvu, ki ga imamo. Pomaga osvetliti naš smisel in zavedanje, 
da imamo svobodno izbiro odločiti se kakšno pot izbrati, tudi v trenutkih stisk in trpljenja.

KOMU JE NAMENJEN ŠTUDIJ LOGOTERAPIJE?

Specialistični študijski program je namenjen osebam 
z zaključenim magistrskim fakultetnim študijem ter 
pogojno študentom, ki še niso zaključili s primarnim 
študije. Z vsakim kandidatom bo pred pričetkom 
izobraževanja opravljen oseben razgovor.

Specializanti in študentje logoterapije bodo po 
zaključenem študiju usposobljeni predajati svoje 
znanje na področju edukacije iz logoterapije ter 
pomagati ljudem v stiskah. Logoterapevtsko 
znanje bodo lahko koristno in učinkovito uporabljali 
pri preventivnem delu z mladimi, z zakonci ter s 
starejšimi. Pridobljeno znanje in osebna izkušnja bosta 
koristni in v veliko pomoč tudi v osebnem življenju 
logoterapevtov, ki se zavedajo, da besede mamijo in 
zgledi vlečejo. Udeleženci bodo po uspešno končanem 
petletnem specialističnem študiju logoterapije in 
eksistencialne analize prejeli mednarodno veljavno 
logoterapevtsko diplomo, s čimer lahko zaprosi za 
Evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP). 

IZVAJALEC IZOBRAŽEVANJA

Specialistični študij logoterapije in eksistencialne 
analize izvaja Akademija za Psihoterapijo 
Logoterapijo, ki deluje v okviru podjetja KO-DAM 
d.o.o. in Društva EKIPA11.

VODENJE IN POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje bo vodil mag. Klemen Kobal, spec. 
psihoterapevt, logoterapevt, superv. ter drugi 
gostujoči predavatelji, specialisti na posameznih 
področjih. Specialistični študij je opravil po 
akreditiranem programu Viktor Frankl inštitut iz 
Dunaja. Ima večletno prakso na področju klinične 
psihoterapije in logoterapije športa. Izobraževanje 
bo potekalo v Ljubljani, s predvidenim začetkom v 
mesecu Septembru. Kandidati bodo o točnem začetku 
in kraju pravočasno obveščeni. Minimalno število 
prijavljenih za izvedbo izobraževanja je 10 oseb.
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SHEMA IZOBRAŽEVANJA

Specialistični študij logoterapije in eksistencialne 
analize traja pet let oziroma devet semestrov.
Prvih pet semestrov je namenjenih študiju teoretičnih 
osnov logoterapije (625 ur).

1. semester
O bistvu človeka. Logoterapija kot teorija osebnosti. 
Antropologija, vizija človeka kot večdimenzionalnega 
bitja, razmislek o človekovem bistvu, o tem, kar je 
pri človeku »specifično človeškega«. Po zaključenem 
semestru sledi enotedenski seminar vodenja 
logoterapevtskega pogovora.

2. semester
O tem, kakšni naj bi postali. Logoterapija v preventivi 
kriznih situacij. Iskanje odgovora na vprašanje, kaj 
pomaga človeškim odnosom in človeškemu življenju, 
da uspe. Pedagoški in sociološki vidiki logoterapevtske 
pomoči pri ohranjevanju zdravja.

3. semester
O bolnemu človeku. Logoterapija v reševanju kriznih 
stanj. Kako lahko pride do obnove zgrešenega življenja 
in ozdravitve psihičnih motenj. Diagnosticiranje s 
pomočjo psihoterapevtskih in psihiatričnih prijemov 
– postavljanje diagnoze in zdravilne izkušnje 
logoterapije.

4. semester
O človeku, ki trpi. Logoterapija kot zdravniška pomoč 
za dušo. Soočanje z udarci usode in težkimi situacijami 
v življenju. Logoterapevtski vidiki kljubovalnosti 
človekovega duha.

5. semester
Logoterapija kot zdravniško dušebrižništvo Delo na 
kliničnih slikah duševnih bolezni in motenj. Priprava 
znanstveno raziskovalne naloge.

6. in 7. semester
Intenzivna supervizija – praktikum. Predvidenih 
je 600 ur prakse s pacienti, 150 ur supervizije ter 
priprava seminarske naloge.

8. in 9. semester
Priprava logoterapevtsko vodene avtobiografije (delo 
na sebi) v obsegu 250 ur.

SPRIČEVALO – CERTIFIKAT

Po zaključenem 7. semestru pridobijo kandidati 
certifikat o opravljenem izobraževanju, ki jim omogoča 
porajanje in uporabo logoterapevtskega znanja ter 
veščin na področjih svojega dela kot tudi pomoči 
ljudem v stiski. Po zaključenem 9. semestru kandidati 
pridobijo diplomo, ki jim omogoča, da opravljajo delo 
psihoterapevta ter pridobijo slovensko (SKZP) in 
evropsko diplomo o psihoterapiji (EAP). Na spričevalu 
bodo tudi ovrednotene ECTS točke. 

CENA IZOBRAŽEVANJA

Udeležencem izobraževanja bo omogočena mesečna 
poravnava obveznosti. Za ceno izobraževanja nas 
kontaktirajte.

DODATNE INFORMACIJE O IZOBRAŽEVANJU:

E-naslov: info@psihoterapija-logoterapija.si
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