SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PSIHANALIZĂ – SOCIETATE PROVIZORIE IPA
SOCIETATE MEMBRĂ A EPF
SOCIETATE COMPONENTĂ A CPLF
UNIC FORMATOR ÎN PSIHANALIZĂ DIN ROMÂNIA ACREDITAT DE CPR

organizează în 9 și 10 noiembrie 2013

Week-end de lucru pentru candidații și membrii SRP
Invitat: Dominique SUCHET*
Program științific
Sâmbătă, 9 noiembrie – Zi de lucru pentru Candidații juniori SRP
10.00 – 11.00 – Dominique Suchet – expozeu ”Cei doi timpi ai declinului complexului Oedip” (Discutant al lucrării și traducere simultană: Daniela Luca)

11.00 – 13.00 – Discuții și dezbateri, ilustrări clinice pe marginea temei prezentate de Dominique Suchet
13.00 – 14.00 – pauză de prânz (la sediul SRP)
14.00 – 17.00 – Grup Clinic – prezentare de caz susținută de un candidat junior SRP, coordonată de Domnique Suchet (traducere Daniela Luca)

Duminică, 10 noiembrie 2013 – Zi de lucru pentru Candidații Avansați și Membrii SRP
10.00-11.00 - Dominique Suchet – expozeu ”Pasional, atunci când nebunia se invită în cură” (Discutant al lucrării: Brîndușa Orășanu, traducere simultană Daniela Luca)
11.00-13.00 – discuții, dezbateri și ilustrări clinice pe tema prezentată de Dominique Suchet
13h00-14h00 – pauză de prânz (la sediul SRP)

14h00-17h00 - Grup clinic – prezentare de caz de către un candidat avansat sau membru SRP, coordonată de Dominique Suchet (traducere Daniela Luca)

Dominique SUCHET este psihanalist titular Asociația Psihanalitică a Franței (APF-IPA), autor de articole și cărți de psihanaliză, raportor al CPLF – Lyon 2015.
Printre lucrările publicate de Dominique Suchet, cele mai importante sunt:
«Opposition au déclin du complexe d’Œdipe », Le fil d’Œdipe, Annuel 2012, PUF, « Déchirure dans l’attention flottante », l’objet la réalité, Annuel 2008, PUF, « La fonction maternelle en héritage » numéro
spécial Le maternel, 2011/5 PUF, « Un morceau du monde complexe, le recours à la création, entre déni dénégation et perlaboration » Edition de l’IPA, Karnac, 2013

