PROGRAMA DE FORMACIÓ D’ANALISTES
La formació inclou l'estudi del Marc Conceptual a través d' un Màster en
Psicologia i Psicoteràpia Analítica, -o en absència d'aquest, segons el procés
que estableixi la Comissió de Formació-, i el procés que inclou l'anàlisi
personal, l'analisi de supervisió de casos i el desenvolupament d'un treball que
expressi l'experiència de dos processos analítics.
L'anàlisi personal a través de 300 hores en un període d'almenys tres anys, i
d'acord amb la Comissió de Formació de l'Institut de Psicologia Analítica
C.G. Jung de Barcelona.
La supervisió de casos inclou 100 sessions, a realitzar amb un analista home i
una analista dona i es fa sobre el tractament individual dels dos casos en què
es presenten 200 hores de sessions de tractament analític.
30 hores de supervisió grupal.
També s’elaborarà un treball de memòries de dos casos analítics que seran
evaluats per la Comissió de Formació de l’Institut C.G. Jung.
Els anys de formació depenen del procés de cada candidat, de la seva
assimilació i experiència de la psicologia analítica, del seu propi procés
personal, de la seva anàlisi didàctica, o de supervisió, i de la seva actitud.
L'Avaluació és similar a la donada en la majoria dels casos dins de les
diferents societats de la IAAP.
La comissió de formació rep les recomanacions dels formadors de cada
analista que hagin intervingut en la formació, els candidats són entrevistats i la
junta directiva de la societat rep la notificació de la Comissió de Formació i
dona el vist i plau per tal que l'Assamblea de la Societat aprovi la
incorporació del nou membre.
El nou membre de l'Institut és inscrit també en la IAAP, International
Association for Analytical Psychology.
ACCÉS A LA FORMACIÓ COM ANALISTA
Per accedir a la formació caldrà estar en possessió d'un títol universitari que
permeti la pràctica com a psicoterapeuta: psicòleg o metge.
La Llicenciatura en Psicologia i la Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, i en
Psiquiatria, representen les més adequades per a l'accés a la formació. Altres
títols, com els anteriors, han d'incloure una formació conduent a l’acreditació
com a psicoterapeuta d'acord amb les lleis del país.

