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    TEOLOGIJA
Na fakulteti se izvajata dva študijska programa in sicer Enoviti magistrski študijski program Teologija 
ter Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in religijski študiji.

Enoviti magistrski študijski program Teologija je temeljni program Teološke fakultete, ki se izvaja v 
duhu tradicije in povezanosti s pristojnimi cerkvenimi ustanovami (Slovensko škofovsko konferenco in 
redovnimi skupnostmi v Sloveniji) in s potrebami drugih organizacij.

Študij na fakulteti mi je prinesel globino razumevanja medčloveških odnosov. Biti veren in svojo vero živeti pomeni 
živeti odnos z Bogom, odnos, ki ga gradimo z Bogom pa je temelj vseh odnosov, ki jih tkemo z ljudmi. 

Andrej, študent enovitega mag. programa Teologija

Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in religijski študiji temelji na širokem spektru 
znanj in metod s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja.

Študij je super, dobiš veliko znanja, tudi odnosi med študenti in profesorji so na osebni ravni. Ker smo majhna 
fakulteta, se vsi poznamo. Za izpite, ki so na koncu semestra, se moraš kar dobro pripraviti, med letom pa ti največ 
časa vzame priprava na vaje in pisanje seminarskih del.   

Boštjan, študent Teoloških in religijskih študij

    RELIGIOLOGIJA IN ETIKA
Program temelji na širokem spektru znanj in metod s humanističnega, družboslovnega, 
kulturnega, teološkega in religijskega področja.

Za študij sem se odločila, ker sem želela pridobiti več znanj s področja medverskega dialoga, kot budistko me zanima 
dialog med budizmom in krščanstvom. Lahko rečem, da sem nad kompetencami predavateljev navdušena, sam 
študij pa poleg zahtevnosti upraviči pričakovanja tudi z zanimivostjo in inovativnostjo.

Taja, študentka Religiologije in etike

    ZAKONSKI IN DRUŽINSKI ŠTUDIJI
Študij močno posega na področje psihoterapije (področje družbenih ved, ožje področje psihologije) 
ter družinskega in zakonskega svetovanja (področje zdravstva in sociale).

Imamo obvezna predavanja 4-krat na teden, vaje temeljijo na igri vlog (igranje različnih pristopov 
terapije, igranje družine, igranje zakonskega para) ter seminarje. Študij je zelo življenjski in te dejansko 
prisili, da začneš delati na sebi. 

Sanja, študentka Zakonskih in družinskih študij

    PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA
Na fakulteti se trenutno izvaja 5 različnih programov izpopolnjevanja, ki udeležence usposabljajo in 
izobražujejo za samostojno delo z različnimi skupinami ljudi. 

O Teološki fakulteti
Začetek teološkega študija na Slovenskem je povezan s pokristjanjevanjem naroda in karolinško 
renesanso.  V 11. in 12. stoletju študiju dajo določnejšo obliko samostanske šole v povezavi s pomemb-
nimi evropskimi izobraževalnimi središči. 
V Ljubljani je bila leta 1919 ustanovljena Univerza s Teološko, Pravno, Filozofsko, Tehniško in 
Medicinsko fakulteto. Od leta 1949 Teološka fakulteta ni več delovala v sklopu Univerze, leta 1952 pa jo 
je tedanja oblast izključila iz Univerze. Maja leta 1991 je fakulteta znova dobila status državne 
ustanove in bila 18. novembra 1992 ponovno vključena v Univerzo v Ljubljani.
Leta 1968 je začel v Mariboru delovati oddelek Teološke fakultete, ki deluje še danes in kjer se 
izvajajo različni študijski programi.

V študijskem letu 2000/2001 se je prvič izvajal študijski program specializacije iz Zakonske in družinske 
terapije, kar predstavlja začetek organiziranega študija zakonske in družinske terapije v Sloveniji. 

V študijskem letu 2009/2010 pa je Teološka fakulteta pričela z izvajanjem prenovljenih bolonjskih 
študijskih programov, na prvi, drugi in tretji stopnji študija.

Prva stopnja: 
- Enopredmetni študijski programi
 • Teologija (enoviti magistrski program, 5 let)
 • Teološki in religijski študiji (univerzitetni  
  program, 3 leta)
- Dvodisciplinarni študijski program
 • Teološki študiji (univerzitetni program,  
  sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze 
  v Ljubljani)

Druga stopnja:
- Enopredmetni študijski programi
 • Teologija (enoviti magistrski program, 5 let)
 • Religiologija in etika (magistrski program, 2 leti)
 • Zakonski in družinski študiji (magistrski  
  program, 2 leti)
- Dvopredmetni študijski program
 • Teologija (magistrski pedagoški program,  
  sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze 
  v Ljubljani)

Tretja stopnja:
- Teologija, doktorski program (znanstveno   
 področje »teologija« ter znanstveno področje   
 »zakonska in družinska terapija«)
- Interdisciplinarni doktorski študijski program   
 tretje stopnje humanistika in družboslovje   
 (področje »religiologija«)

Programi izpopolnjevanja:
- Duhovno izpopolnjevanje (2 leti)
- Geštalt pedagogika (1 leto)
- Karitativno delo (1 leto)
- Pastoralno izpopolnjevanje (1 leto)
- Zakonska in družinska terapija (2 leti)

Prva stopnja
- Enopredmetni študijski programi
 • Teološki in religijski študiji (univerzitetni  
  program, 3 leta)
- Dvodisciplinarni študijski program
 • Teološki študiji (univerzitetni program,  
  sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze 
  v Mariboru)

Druga stopnja
- Zakonski in družinski študiji (magistrski  
 program, 2 leti)

Študij v Ljubljani 

Študij v Mariboru

O Teološki fakulteti
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Enoviti magistrski študijski program 
druge stopnje Teologija 

- 300 ECTS
- 5 let (10 semestrov)
- izvaja se v Ljubljani
- naziv: magister/magistrica teologije

Študijski program Teologija je temeljni program 
Teološke fakultete, ki se izvaja v duhu tradicije in 
povezanosti s pristojnimi Cerkvenimi ustanovami 
(Slovensko škofovsko konferenco in redovnimi 
skupnostmi) in s potrebami drugih organizacij.

Teologija daje  širino na strokovnem in osebnostnem 
področju. 

Študij je interdisciplinaren združuje humanistične 
vede kot so zgodovina, antropologija, �lozo�ja, 
kulturologija, arheologija, biblične vede, psihologija, 
sociologija, vzgojne in retorične vede itd. Gre za študij 
z dolgo tradicijo, ki vključuje široko klasično 
izobrazbo, da bi lahko lažje razumeli osebo v luči 
teoloških dognanj tako iz primarnih virov kot tudi iz 
tradicije teoloških ved. 

Študenti o študiju

Študij na fakulteti mi je prinesel globino razumevanja 
medčloveških odnosov. Biti veren in svojo vero živeti pomeni 
živeti odnos z Bogom, odnos, ki ga gradimo z Bogom pa je temelj 
vseh odnosov, ki jih tkemo z ljudmi. 

Andrej, študent enovitega mag. programa Teologija

Komu je program namenjen? 

- laikom, ki želijo poglobiti svoje teološko znanje
- duhovniškim in redovniškim kandidatom
- pogoj za vpis je opravljena matura ali poklicna matura z  
 opravljenim petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil? 

- z znanstveno doslednostjo in razgledanostjo odgovarjati  
 na verske, kulturne, družbene in etične izzive ter na   
 potrebe sodobnega časa in prostora
- uporabljati dialog kot temeljno sredstvo sporazumevanja  

 v današnjem svetu
- spoznati se s temeljnimi besedili s področja   
 krščanstva, verstev, �lozo�je in drugih humanističnih ved.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- v cerkvenih službah in na področju verske, karitativne,  
 socialne in vzgojne dejavnosti 
- javna uprava, politično področje, medijske in založniške  
 hiše, nepro�tne organizacije, stiki z javnostjo.

 Nekaj temeljnih predmetov: 
1. letnik

Zgodovina �lozo�je
Seznanitev s �lozo� in njihovimi idejami, ki so vplivale na krščanski svet 
ter na njegovo srečevanje z grškim umom.

Zgodovina Cerkve
Temeljni pregled zgodovine Cerkve od začetkov v Jeruzalemu do danes.

2. letnik

Eksegeza evangelijev
Analiza izbranih tekstov treh evangelijev in študij osrednjih evangeljskih 
tem: nebeško kraljestvo, večja pravičnost, vera, odrešenje.

Osnovno bogoslovje
Pri osnovnem bogoslovju iščemo podobo Boga z nami in med nami, kako 
se Bog razodeva in kako nas odrešuje. 

3. letnik

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem
Predstavitev zgodovinskega konteksta ter teološko branje izbranih 
Pavlovih in Katoliških pisem.

Osnovna moralna teologija
Preučuje se vloga Svetega pisma v moralni teologiji, naravni moralni 
zakon, vest, kreposti, človeško dejanje (actus humanus), greh in 
spreobrnjenje.   

4. letnik

Ekumenizem
Pomen dialoga med krščanskimi cerkvami v današnjem svetu, posledice 
razkola med krščanskimi cerkvami.

Splošna liturgika
Spoznavanje splošnih pojmov in zgodovine liturgike ter govorice 
bogoslužnih znamenj, ki omogočajo dialog in izkustvo s skrivnostjo 
onkraj znamenj.

5. letnik

Veščine in etika javnega nastopanja 
Študenti odkrivajo liturgično vlogo, ki jo ima homilija in se vadijo v 
celostnem vključevanju pridige v bogoslužje.

Univerzitetni študijski program 
prve stopnje Teološki in religijski 
študiji 

- 180 ECTS
- 3 leta (6 semestrov)
- izvaja se v Ljubljani in v Mariboru
- naziv: diplomant/diplomantka teoloških in  
 religijskih študijev

Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in 
religijski študiji temelji na širokem spektru znanj in 
metod s humanističnega, kulturnega, teološkega in 
religijskega področja. Študenta ne usposablja le za 
delo na cerkvenem področju, ampak tudi na področjih 
kot so kultura, javno in upravno življenje, gospodarstvo, 
zgodovina in druge vrste storitev povezane z delom z 
ljudmi. 

Poklicni pro�l diplomantov je široko opredeljen in 
ustreza potrebam trga dela na področju humanistike, ki 
zahteva �eksibilnost, zmožnost hitrega razumevanja 
humanističnih problemov in visoko stopnjo socialnih 
kompetenc. Prav tako Teološki in religijski študiji 
usposabljajo študenta za reševanje problemov s 
področja temeljnih vprašanj človeške eksistence in 
kulture. 

Diplomanti in diplomantke pridobijo temeljna znanja s 
področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, 
kulturne zgodovine in etike. Usposobijo se za znan-
stveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno 
obravnavo omenjenih tem.

Komu je program namenjen?

- vsem, ki jih zanimajo različne kulture, verstva in njihov  
 razvoj
- pogoj za vpis je splošna matura ali poklicna matura z  
 opravljenim petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil? 

- diplomant Teoloških in religijskih študij pridobi temeljna  
 teoretična znanja s področja krščanstva, drugih religijskih  
 verovanj, kulturne zgodovine in etike
- pridobljeno znanje uporabiti za znanstveno,   
 teoretično-kritično in metodološko obravnavo
- uporabljati interdisciplinarno mišljenje in delovanje.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- nepro�tne organizacije 
- javna uprava 
- kultura
- vzgojitelj v nekaterih dijaških domovih
- katehist.

 Nekaj temeljnih predmetov:
1. letnik

Zgodovina �lozo�je
Seznanitev s �lozo� in njihovimi idejami, ki so vplivale na krščanski svet 
ter na njegovo srečavanje z grškim umom.

Zgodovina Cerkve
Temeljni pregled zgodovine Cerkve od začetkov v Jeruzalemu do danes.

2. letnik

Verstva sodobnega sveta
Preučevanje verstev Afrike, Oceanije, Kitajske, Indije ter islama in 
judovstva.

Eksegeza evangelijev
Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev - Matejevega, 
Markovega in Lukovega.

3. letnik

Religije in pravo
Filozo�ja in teologija prava. Verstva in njihovi pravni sistemi. Zgodovina 
kanonsko-pravnih virov. 

Nauk o Cerkvi
Spoznavanje strukture Cerkve in njenega razvoja, posebej po 2. 
vatikanskem koncilu.

Univerzitetni dvodisciplinarni 
študijski program prve stopnje 
Teološki študiji 

- 90 ECTS
- 3 leta (šest semestrov)
- v Ljubljani povezljiv z dvodisciplinarnimi   
 študijskimi programi Filozofske fakultete  
 Univerze v Ljubljani 
- v Mariboru povezljiv z dvodisciplinarnimi  
 študijskimi programi Filozofske fakultete
 Univerze v Mariboru 
- naziv: diplomant/diplomantka ... in
 diplomant/diplomantka teoloških študijev 

Pri univerzitetnem dvodisciplinarnem študijskem 
programu prve stopnje Teološki študiji gre za interdisci-
plinarni pristop, ki prvenstveno sega na področje 
teologije, posredno pa na področja �lozo�je, 
sociologije, psihologije in etike. 

Program temelji na biblično-teoloških prvinah. 
Človeka pojmuje v luči biblično-krščanskega izročila, 
kar pomeni, da v tej paradigmi človek kot družbeno 
odnosno in duhovno bitje vedno znova presega ujetost 
trenutka. V tej perspektivi �lozo�ja programa postavlja 
v središče izobraževalnega procesa osebo v trenutku in 
situaciji tukaj in sedaj. 

Diplomanti in diplomantke teoloških študij pridobijo 
temeljna znanja o religijski, cerkveni in družbeni 
situaciji v evropskem prostoru; seznanijo se z 
možnostmi ekumenskega ter medverskega dialoga in 
razvijejo čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. 

Komu je program namenjen?

- tistim, ki bi radi pridobili temeljna znanja s   
 področja teoloških in religijskih študij, a bi hkrati radi  
 študirali še na drugem področju
- tistim, ki bi želeli interdisciplinarno študirati in to vpeti v  
 vsakdanje življenje
- pogoj za vpis je splošna matura ali poklicna matura s  
 petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil?

- sposobnosti samostojnega in kritičnega razumevanja  
 osnovnih družbenih, kulturnih in religijskih pojavov v  
 njihovih zgodovinskih kontekstih
- zmožnosti izražanja prepričanj, (samo)kritike,   
 duhovno-etične drže, samoučenja in samovzgoje
- temeljnih znanj o religijski, cerkveni in družbeni situaciji  
 v južnem in vzhodnem evropskem prostoru; zmožnosti  
 ekumenskega in medverskega dialoga; senzibilnosti za  
 teološka vprašanja v kontekstu kulturne problematike v  
 Republiki Sloveniji.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- program je interdisciplinaren, zato so zaposlitvene   
 možnosti odvisne tudi od izbire drugega predmeta
- študij je namenjen izobraževanju učiteljev za predmete 
 s področja verstev, etike in državljanske vzgoje.

 Nekaj temeljnih predmetov: 
1. letnik

Zgodovina �lozo�je
Seznanitev s �lozo� in njihovimi idejami, ki so vplivale na krščanski 
svet ter na njegovo srečavanje z grškim umom.

Zgodovina Cerkve
Temeljni pregled zgodovine Cerkve od začetkov v Jeruzalemu do 
danes.

2. letnik

Eksegeza evangelijev
Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev - Matejevega,
Markovega in Lukovega.

Osnovno bogoslovje in religiologija
Predmet obravnava različne razsežnosti religije s posebnim 
poudarkom na sistemu verovanj.

3. letnik

Patrologija
Zapisi in učenje cerkvenih očetov in ostalih zgodnjekrščanskih piscev, 
razumevanje prvih krivoverstev in razvoja regule �dei.

Skrivnost troedinega Boga
Božje iskanje človeka in človekovo iskanje Boga, zgodovinski pregled 
razumevanja razodevanja Boga in sodobna pojmovanja  Božje skrivnosti.



Enoviti magistrski študijski program 
druge stopnje Teologija 

- 300 ECTS
- 5 let (10 semestrov)
- izvaja se v Ljubljani
- naziv: magister/magistrica teologije

Študijski program Teologija je temeljni program 
Teološke fakultete, ki se izvaja v duhu tradicije in 
povezanosti s pristojnimi Cerkvenimi ustanovami 
(Slovensko škofovsko konferenco in redovnimi 
skupnostmi) in s potrebami drugih organizacij.

Teologija daje  širino na strokovnem in osebnostnem 
področju. 

Študij je interdisciplinaren združuje humanistične 
vede kot so zgodovina, antropologija, �lozo�ja, 
kulturologija, arheologija, biblične vede, psihologija, 
sociologija, vzgojne in retorične vede itd. Gre za študij 
z dolgo tradicijo, ki vključuje široko klasično 
izobrazbo, da bi lahko lažje razumeli osebo v luči 
teoloških dognanj tako iz primarnih virov kot tudi iz 
tradicije teoloških ved. 

Študenti o študiju

Študij na fakulteti mi je prinesel globino razumevanja 
medčloveških odnosov. Biti veren in svojo vero živeti pomeni 
živeti odnos z Bogom, odnos, ki ga gradimo z Bogom pa je temelj 
vseh odnosov, ki jih tkemo z ljudmi. 

Andrej, študent enovitega mag. programa Teologija

Komu je program namenjen? 

- laikom, ki želijo poglobiti svoje teološko znanje
- duhovniškim in redovniškim kandidatom
- pogoj za vpis je opravljena matura ali poklicna matura z  
 opravljenim petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil? 

- z znanstveno doslednostjo in razgledanostjo odgovarjati  
 na verske, kulturne, družbene in etične izzive ter na   
 potrebe sodobnega časa in prostora
- uporabljati dialog kot temeljno sredstvo sporazumevanja  

 v današnjem svetu
- spoznati se s temeljnimi besedili s področja   
 krščanstva, verstev, �lozo�je in drugih humanističnih ved.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- v cerkvenih službah in na področju verske, karitativne,  
 socialne in vzgojne dejavnosti 
- javna uprava, politično področje, medijske in založniške  
 hiše, nepro�tne organizacije, stiki z javnostjo.

 Nekaj temeljnih predmetov: 
1. letnik

Zgodovina �lozo�je
Seznanitev s �lozo� in njihovimi idejami, ki so vplivale na krščanski svet 
ter na njegovo srečevanje z grškim umom.

Zgodovina Cerkve
Temeljni pregled zgodovine Cerkve od začetkov v Jeruzalemu do danes.

2. letnik

Eksegeza evangelijev
Analiza izbranih tekstov treh evangelijev in študij osrednjih evangeljskih 
tem: nebeško kraljestvo, večja pravičnost, vera, odrešenje.

Osnovno bogoslovje
Pri osnovnem bogoslovju iščemo podobo Boga z nami in med nami, kako 
se Bog razodeva in kako nas odrešuje. 

3. letnik

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem
Predstavitev zgodovinskega konteksta ter teološko branje izbranih 
Pavlovih in Katoliških pisem.

Osnovna moralna teologija
Preučuje se vloga Svetega pisma v moralni teologiji, naravni moralni 
zakon, vest, kreposti, človeško dejanje (actus humanus), greh in 
spreobrnjenje.   

4. letnik

Ekumenizem
Pomen dialoga med krščanskimi cerkvami v današnjem svetu, posledice 
razkola med krščanskimi cerkvami.

Splošna liturgika
Spoznavanje splošnih pojmov in zgodovine liturgike ter govorice 
bogoslužnih znamenj, ki omogočajo dialog in izkustvo s skrivnostjo 
onkraj znamenj.

5. letnik

Veščine in etika javnega nastopanja 
Študenti odkrivajo liturgično vlogo, ki jo ima homilija in se vadijo v 
celostnem vključevanju pridige v bogoslužje.

Univerzitetni študijski program 
prve stopnje Teološki in religijski 
študiji 

- 180 ECTS
- 3 leta (6 semestrov)
- izvaja se v Ljubljani in v Mariboru
- naziv: diplomant/diplomantka teoloških in  
 religijskih študijev

Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in 
religijski študiji temelji na širokem spektru znanj in 
metod s humanističnega, kulturnega, teološkega in 
religijskega področja. Študenta ne usposablja le za 
delo na cerkvenem področju, ampak tudi na področjih 
kot so kultura, javno in upravno življenje, gospodarstvo, 
zgodovina in druge vrste storitev povezane z delom z 
ljudmi. 

Poklicni pro�l diplomantov je široko opredeljen in 
ustreza potrebam trga dela na področju humanistike, ki 
zahteva �eksibilnost, zmožnost hitrega razumevanja 
humanističnih problemov in visoko stopnjo socialnih 
kompetenc. Prav tako Teološki in religijski študiji 
usposabljajo študenta za reševanje problemov s 
področja temeljnih vprašanj človeške eksistence in 
kulture. 

Diplomanti in diplomantke pridobijo temeljna znanja s 
področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, 
kulturne zgodovine in etike. Usposobijo se za znan-
stveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno 
obravnavo omenjenih tem.

Komu je program namenjen?

- vsem, ki jih zanimajo različne kulture, verstva in njihov  
 razvoj
- pogoj za vpis je splošna matura ali poklicna matura z  
 opravljenim petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil? 

- diplomant Teoloških in religijskih študij pridobi temeljna  
 teoretična znanja s področja krščanstva, drugih religijskih  
 verovanj, kulturne zgodovine in etike
- pridobljeno znanje uporabiti za znanstveno,   
 teoretično-kritično in metodološko obravnavo
- uporabljati interdisciplinarno mišljenje in delovanje.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- nepro�tne organizacije 
- javna uprava 
- kultura
- vzgojitelj v nekaterih dijaških domovih
- katehist.

 Nekaj temeljnih predmetov:
1. letnik

Zgodovina �lozo�je
Seznanitev s �lozo� in njihovimi idejami, ki so vplivale na krščanski svet 
ter na njegovo srečavanje z grškim umom.

Zgodovina Cerkve
Temeljni pregled zgodovine Cerkve od začetkov v Jeruzalemu do danes.

2. letnik

Verstva sodobnega sveta
Preučevanje verstev Afrike, Oceanije, Kitajske, Indije ter islama in 
judovstva.

Eksegeza evangelijev
Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev - Matejevega, 
Markovega in Lukovega.

3. letnik

Religije in pravo
Filozo�ja in teologija prava. Verstva in njihovi pravni sistemi. Zgodovina 
kanonsko-pravnih virov. 

Nauk o Cerkvi
Spoznavanje strukture Cerkve in njenega razvoja, posebej po 2. 
vatikanskem koncilu.

Univerzitetni dvodisciplinarni 
študijski program prve stopnje 
Teološki študiji 

- 90 ECTS
- 3 leta (šest semestrov)
- v Ljubljani povezljiv z dvodisciplinarnimi   
 študijskimi programi Filozofske fakultete  
 Univerze v Ljubljani 
- v Mariboru povezljiv z dvodisciplinarnimi  
 študijskimi programi Filozofske fakultete
 Univerze v Mariboru 
- naziv: diplomant/diplomantka ... in
 diplomant/diplomantka teoloških študijev 

Pri univerzitetnem dvodisciplinarnem študijskem 
programu prve stopnje Teološki študiji gre za interdisci-
plinarni pristop, ki prvenstveno sega na področje 
teologije, posredno pa na področja �lozo�je, 
sociologije, psihologije in etike. 

Program temelji na biblično-teoloških prvinah. 
Človeka pojmuje v luči biblično-krščanskega izročila, 
kar pomeni, da v tej paradigmi človek kot družbeno 
odnosno in duhovno bitje vedno znova presega ujetost 
trenutka. V tej perspektivi �lozo�ja programa postavlja 
v središče izobraževalnega procesa osebo v trenutku in 
situaciji tukaj in sedaj. 

Diplomanti in diplomantke teoloških študij pridobijo 
temeljna znanja o religijski, cerkveni in družbeni 
situaciji v evropskem prostoru; seznanijo se z 
možnostmi ekumenskega ter medverskega dialoga in 
razvijejo čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. 

Komu je program namenjen?

- tistim, ki bi radi pridobili temeljna znanja s   
 področja teoloških in religijskih študij, a bi hkrati radi  
 študirali še na drugem področju
- tistim, ki bi želeli interdisciplinarno študirati in to vpeti v  
 vsakdanje življenje
- pogoj za vpis je splošna matura ali poklicna matura s  
 petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil?

- sposobnosti samostojnega in kritičnega razumevanja  
 osnovnih družbenih, kulturnih in religijskih pojavov v  
 njihovih zgodovinskih kontekstih
- zmožnosti izražanja prepričanj, (samo)kritike,   
 duhovno-etične drže, samoučenja in samovzgoje
- temeljnih znanj o religijski, cerkveni in družbeni situaciji  
 v južnem in vzhodnem evropskem prostoru; zmožnosti  
 ekumenskega in medverskega dialoga; senzibilnosti za  
 teološka vprašanja v kontekstu kulturne problematike v  
 Republiki Sloveniji.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- program je interdisciplinaren, zato so zaposlitvene   
 možnosti odvisne tudi od izbire drugega predmeta
- študij je namenjen izobraževanju učiteljev za predmete 
 s področja verstev, etike in državljanske vzgoje.

 Nekaj temeljnih predmetov: 
1. letnik

Zgodovina �lozo�je
Seznanitev s �lozo� in njihovimi idejami, ki so vplivale na krščanski 
svet ter na njegovo srečavanje z grškim umom.

Zgodovina Cerkve
Temeljni pregled zgodovine Cerkve od začetkov v Jeruzalemu do 
danes.

2. letnik

Eksegeza evangelijev
Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev - Matejevega,
Markovega in Lukovega.

Osnovno bogoslovje in religiologija
Predmet obravnava različne razsežnosti religije s posebnim 
poudarkom na sistemu verovanj.

3. letnik

Patrologija
Zapisi in učenje cerkvenih očetov in ostalih zgodnjekrščanskih piscev, 
razumevanje prvih krivoverstev in razvoja regule �dei.

Skrivnost troedinega Boga
Božje iskanje človeka in človekovo iskanje Boga, zgodovinski pregled 
razumevanja razodevanja Boga in sodobna pojmovanja  Božje skrivnosti.



Religiologija 
in etika

Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta 

Univerzitetni študijski program prve 
stopnje Teološki in religijski študiji 

- 180 ECTS
- 3 leta (6 semestrov)
- izvaja se v Ljubljani in v Mariboru
- naziv: diplomant/diplomantka teoloških in  
 religijskih študij

Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in 
religijski študiji temelji na širokem spektru znanj in 
metod s humanističnega, družboslovnega, 
kulturnega, teološkega in religijskega področja. 
Študenta ne usposablja le za delo na cerkvenem 
področju, ampak tudi na področjih kot so kultura, javno 
in upravno življenje, gospodarstvo, zgodovina in druge 
vrste storitev povezane z delom z ljudmi. 

Poklicni pro�l diplomantov je široko opredeljen in 
ustreza potrebam trga dela na področju humanistike, ki 
zahteva �eksibilnost, zmožnost hitrega razumevanja 
humanističnih problemov in visoko stopnjo socialnih 
kompetenc. Prav tako Teološki in religijski študiji 
usposabljajo študenta za reševanje problemov s 
področja temeljnih vprašanj človeške eksistence in 
kulture. 

Diplomanti in diplomantke pridobijo temeljna znanja s 
področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, 
kulturne zgodovine in etike. Usposobijo se za znan-
stveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno 
obravnavo omenjenih tem.

Študenti o študiju

Študij je super, dobiš veliko znanja, tudi odnosi med študenti in 
profesorji so na osebni ravni. Ker smo majhna fakulteta, se vsi 
poznamo. Za izpite, ki so na koncu semestra, se moraš kar dobro 
pripraviti, med letom pa ti največ časa vzame priprava na vaje in 
pisanje seminarskih del.

Boštjan, študent Teoloških in religijskih študij

Teologija

Religiologija in etika

Zakonski in družinski študiji

Programi izpopolnjevanja

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Poljanska cesta 4

1000 Ljubljana

Referat
01 434 58 18

referat@teof.uni-lj.si

Teološka fakulteta - enota v Mariboru
Slovenska ulica 17

2000 Maribor

059 080 132
referat-mb@teof.uni-lj.si

www.teof.uni-lj.si

Komu je program namenjen?

- vsem, ki jih zanimajo različne kulture, verstva in njihov  
 razvoj
- pogoj za vpis je splošna matura ali poklicna matura z  
 opravljenim petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil? 

- diplomant Teoloških in religijskih študij pridobi temeljna  
 teoretična znanja s področja krščanstva, drugih religijskih  
 verovanj, kulturne zgodovine in etike
- pridobljeno znanje uporabiti za znanstveno,   
 teoretično-kritično in metodološko obravnavo
- uporabljati interdisciplinarno mišljenje in delovanje.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- nepro�tne organizacije 
- javna uprava 
- kultura
- vzgojitelj v nekaterih dijaških domovih
- katehist.

 Nekaj temeljnih predmetov: 
1. letnik

Zgodovina �lozo�je
Seznanitev s �lozo� in njihovimi idejami, ki so vplivale na krščanski svet 
ter na njegovo srečevanje z grškim umom.

Zgodovina Cerkve
Temeljni pregled zgodovine Cerkve od začetkov v Jeruzalemu do danes.

2. letnik

Verstva sodobnega sveta
Preučevanje verstev Afrike, Oceanije, Kitajske, Indije ter islama in 
judovstva.

Eksegeza evangelijev
Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev - Matejevega, 
Markovega in Lukovega.

3. letnik

Religije in pravo
Filozo�ja in teologija prava. Verstva in njihovi pravni sistemi. Zgodovina 
kanonsko-pravnih virov. 

Nauk o Cerkvi
Spoznavanje strukture Cerkve in njenega razvoja, posebej po 2. 
vatikanskem koncilu.

Drugostopenjski magistrski študijski 
program Religiologija in etika

- 120 ECTS
- 2 leti (4 semestri)
- izvaja se v Ljubljani
- naziv: magister/magistrica religiologije in  
 etike

Študij seznanja z metodologijo na področju 
religioloških raziskav, z razmerji med verstvi, etiko, 
mediji. Poudarek je na zunajevropskih verstvih in treh 
večjih enoboštvenih religijah, ki se nadalje nadgradi s 
študijem razmerij med verstvi in civilizacijami ter 
verstvi in umetnostjo. 
Program spodbuja medverski dialog ter študente uči, 
kako komunicirati s predstavniki različnih verstev, kako 
jih bolje razumeti in spoštovati njihovo versko svobodo 
ter kako zasnovati raziskave o verstvih.

Študenti o študiju

Za študij sem se odločila, ker sem želela pridobiti več znanj s 
področja medverskega dialoga, kot budistko me zanima dialog 
med budizmom in krščanstvom. Lahko rečem, da sem nad 
kompetencami predavateljev navdušena, sam študij pa poleg 
zahtevnosti upraviči pričakovanja tudi z zanimivostjo in 
inovativnostjo.

Taja, študentka Religiologije in etike

Komu je program namenjen? 

- vsem, ki jih zanima medverski dialog in etična vprašanja  
 ter religiozna tradicija v kontekstu multikulturne in   
 multireligiozne družbe.

Kaj se bom na študiju naučil?

- znanstveno obravnavati religiološke in etične teme
- prepoznavati religijske pojave v njihovih številnih 
 manifestacijah (simboli, miti in skupnost, doktrine in  
 njihovi nosilci, obredja in njihovi izvajalci, pravni in   
 institucionalni verski sistemi, religijska literatura in   
 umetnost)

- poglobljenega poznavanja izvenevropskih verstev, tj.  
 verstev azijske in afriške celine ter njihove etike;
 monoteizmov (judovstvo, krščanstvo, islam); njihovih  
 medsebojnih odnosov, dialoga in sodelovanja ter   
 njihovega vpliva na oblikovanje civilizacij.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- kot pastoralni asistent in strokovni pastoralni delavec
- na področju sociale, v vzgojnih zavodih in v javni upravi  
 (z opravljenim dodatnim izobraževanjem)
- v raziskovalnih organizacijah
- na političnem področju
- v mediji in založniških hišah

 Nekaj temeljnih predmetov:

1. letnik

Sodobna verstva in njihova etika
Seznanitev s temeljnimi vsebinskimi sklopi sodobnih religij in z njihovo 
etično in humanistično problematiko.

Etični temelji zahodne družbe 
Spoznavanje etičnih osnov človeka kot bitja ter razvoja Zahodne misli, 
predvsem iz gledišča razvoja etike in politike.

2. letnik

Etika v Svetem pismu
Kritično presojanje opredelitev virov etike v antičnih civilizacijah in v 
Svetem pismu, judovstvu ter zgodnjem krščanstvu.

Vprašljive in patološke oblike religioznosti: fundamentalizem, 
okultizem, nevarne sekte in nova religioznost
Obravnavanje sprevrženih oblik religioznosti s katerimi se  verstva 
spopadajo še danes.

Beležka:



Univerzitetni študijski program prve 
stopnje Teološki in religijski študiji 

- 180 ECTS
- 3 leta (6 semestrov)
- izvaja se v Ljubljani in v Mariboru
- naziv: diplomant/diplomantka teoloških in  
 religijskih študij

Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in 
religijski študiji temelji na širokem spektru znanj in 
metod s humanističnega, družboslovnega, 
kulturnega, teološkega in religijskega področja. 
Študenta ne usposablja le za delo na cerkvenem 
področju, ampak tudi na področjih kot so kultura, javno 
in upravno življenje, gospodarstvo, zgodovina in druge 
vrste storitev povezane z delom z ljudmi. 

Poklicni pro�l diplomantov je široko opredeljen in 
ustreza potrebam trga dela na področju humanistike, ki 
zahteva �eksibilnost, zmožnost hitrega razumevanja 
humanističnih problemov in visoko stopnjo socialnih 
kompetenc. Prav tako Teološki in religijski študiji 
usposabljajo študenta za reševanje problemov s 
področja temeljnih vprašanj človeške eksistence in 
kulture. 

Diplomanti in diplomantke pridobijo temeljna znanja s 
področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, 
kulturne zgodovine in etike. Usposobijo se za znan-
stveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno 
obravnavo omenjenih tem.

Študenti o študiju

Študij je super, dobiš veliko znanja, tudi odnosi med študenti in 
profesorji so na osebni ravni. Ker smo majhna fakulteta, se vsi 
poznamo. Za izpite, ki so na koncu semestra, se moraš kar dobro 
pripraviti, med letom pa ti največ časa vzame priprava na vaje in 
pisanje seminarskih del.

Boštjan, študent Teoloških in religijskih študij

Komu je program namenjen?

- vsem, ki jih zanimajo različne kulture, verstva in njihov  
 razvoj
- pogoj za vpis je splošna matura ali poklicna matura z  
 opravljenim petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil? 

- diplomant Teoloških in religijskih študij pridobi temeljna  
 teoretična znanja s področja krščanstva, drugih religijskih  
 verovanj, kulturne zgodovine in etike
- pridobljeno znanje uporabiti za znanstveno,   
 teoretično-kritično in metodološko obravnavo
- uporabljati interdisciplinarno mišljenje in delovanje.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- nepro�tne organizacije 
- javna uprava 
- kultura
- vzgojitelj v nekaterih dijaških domovih
- katehist.

 Nekaj temeljnih predmetov: 
1. letnik

Zgodovina �lozo�je
Seznanitev s �lozo� in njihovimi idejami, ki so vplivale na krščanski svet 
ter na njegovo srečevanje z grškim umom.

Zgodovina Cerkve
Temeljni pregled zgodovine Cerkve od začetkov v Jeruzalemu do danes.

2. letnik

Verstva sodobnega sveta
Preučevanje verstev Afrike, Oceanije, Kitajske, Indije ter islama in 
judovstva.

Eksegeza evangelijev
Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev - Matejevega, 
Markovega in Lukovega.

3. letnik

Religije in pravo
Filozo�ja in teologija prava. Verstva in njihovi pravni sistemi. Zgodovina 
kanonsko-pravnih virov. 

Nauk o Cerkvi
Spoznavanje strukture Cerkve in njenega razvoja, posebej po 2. 
vatikanskem koncilu.

Drugostopenjski magistrski študijski 
program Religiologija in etika

- 120 ECTS
- 2 leti (4 semestri)
- izvaja se v Ljubljani
- naziv: magister/magistrica religiologije in  
 etike

Študij seznanja z metodologijo na področju 
religioloških raziskav, z razmerji med verstvi, etiko, 
mediji. Poudarek je na zunajevropskih verstvih in treh 
večjih enoboštvenih religijah, ki se nadalje nadgradi s 
študijem razmerij med verstvi in civilizacijami ter 
verstvi in umetnostjo. 
Program spodbuja medverski dialog ter študente uči, 
kako komunicirati s predstavniki različnih verstev, kako 
jih bolje razumeti in spoštovati njihovo versko svobodo 
ter kako zasnovati raziskave o verstvih.

Študenti o študiju

Za študij sem se odločila, ker sem želela pridobiti več znanj s 
področja medverskega dialoga, kot budistko me zanima dialog 
med budizmom in krščanstvom. Lahko rečem, da sem nad 
kompetencami predavateljev navdušena, sam študij pa poleg 
zahtevnosti upraviči pričakovanja tudi z zanimivostjo in 
inovativnostjo.

Taja, študentka Religiologije in etike

Komu je program namenjen? 

- vsem, ki jih zanima medverski dialog in etična vprašanja  
 ter religiozna tradicija v kontekstu multikulturne in   
 multireligiozne družbe.

Kaj se bom na študiju naučil?

- znanstveno obravnavati religiološke in etične teme
- prepoznavati religijske pojave v njihovih številnih 
 manifestacijah (simboli, miti in skupnost, doktrine in  
 njihovi nosilci, obredja in njihovi izvajalci, pravni in   
 institucionalni verski sistemi, religijska literatura in   
 umetnost)

- poglobljenega poznavanja izvenevropskih verstev, tj.  
 verstev azijske in afriške celine ter njihove etike;
 monoteizmov (judovstvo, krščanstvo, islam); njihovih  
 medsebojnih odnosov, dialoga in sodelovanja ter   
 njihovega vpliva na oblikovanje civilizacij.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- kot pastoralni asistent in strokovni pastoralni delavec
- na področju sociale, v vzgojnih zavodih in v javni upravi  
 (z opravljenim dodatnim izobraževanjem)
- v raziskovalnih organizacijah
- na političnem področju
- v mediji in založniških hišah

 Nekaj temeljnih predmetov:

1. letnik

Sodobna verstva in njihova etika
Seznanitev s temeljnimi vsebinskimi sklopi sodobnih religij in z njihovo 
etično in humanistično problematiko.

Etični temelji zahodne družbe 
Spoznavanje etičnih osnov človeka kot bitja ter razvoja Zahodne misli, 
predvsem iz gledišča razvoja etike in politike.

2. letnik

Etika v Svetem pismu
Kritično presojanje opredelitev virov etike v antičnih civilizacijah in v 
Svetem pismu, judovstvu ter zgodnjem krščanstvu.

Vprašljive in patološke oblike religioznosti: fundamentalizem, 
okultizem, nevarne sekte in nova religioznost
Obravnavanje sprevrženih oblik religioznosti s katerimi se  verstva 
spopadajo še danes.



Zakonski in 
družinski študiji

Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta 

Drugostopenjski magistrski 
študijski program Zakonski in 
družinski študiji

- 120 ECTS
- 2 leti 
- izvajanje: Ljubljana in Maribor
- naziv: magister/magistrica zakonskih in   
 družinskih študijev

Študijski program Zakonski in družinski študiji študente 
seznanja z različnimi temami s področja družine oz. 
skupnosti. 

Zaradi svoje interdisciplinarnosti študij močno posega 
na področje psihoterapije (področje družbenih ved, 
ožje področje psihologije) ter družinskega in zakon-
skega svetovanja (področje zdravstva in sociale). 
V okviru študija študenti izbirajo med dvema smerema; 
in sicer Zakonska in družinska terapija ter Svetovalno 
in preventivno delo z zakonci in družinami. 

Magistri in magistrice zakonskih in družinskih študij 
imajo teoretično in metodološko znanje, da lahko 
načrtujejo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo 
svetovalno, edukativno ter preventivno delo z 
družinami, zakonci oziroma partnerji ter posamezniki. 

Med študijem se študenti srečujejo s temami kot so 
zakonski kon�ikti, nezvestoba in ločitev, travmatična 
izkustva, zlorabe ter zasvojenosti vseh vrst, predzakon-
ska problematika, razvoj ter psihopatologija posa-
meznika in družine, funkcionalno starševstvo, razisko-
valno delo ter �lozofsko-teološki vidiki zakona in 
družine.

Posebno pozornost študijski program namenja komu-
nikaciji, reševanju kon�iktov, pogajanju in zaznavam 
odnosov posameznikov znotraj družine. Diplomanti se 
tako naučijo pomagati družinam razvijati veščine, ki 
jih le-te potrebujejo, da izpolnijo izzive družinskega 
življenja in njenega okolja.

Zgodovina študija

V študijskem letu 2000/2001 se je prvič izvajal študijski 
program specializacije iz Zakonske in družinske 
terapije, kar predstavlja začetek organiziranega študija 
zakonske in družinske terapije v Sloveniji. Kmalu zatem 
je Teološka fakulteta pričela izvajati še magistrski 
študijski program Zakonski in družinski študiji in 
doktorski študijski program s področjem Zakonske in 
družinske terapije ter izpopolnjevalni program 
Zakonska in družinska terapija.

V procesu priprave je še prvostopenjski študijski 
program, ki ga Teološka fakulteta pripravlja skupaj z 
Medicinsko in Zdravstveno fakulteto Univerze v 
Ljubljani.

Študenti o študiju

Imamo obvezna predavanja 4-krat na teden, vaje temeljijo na 
igri vlog (igranje različnih pristopov terapije, igranje družine, 
igranje zakonskega para) ter seminarje. Študij je zelo življenjski 
in te dejansko prisili, da začneš delati na sebi. 

Sanja

Zakonski in družinski študiji odpirajo svet v popolnoma novi 
dimenziji. Ko vstopaš v stik z emocionalno platjo življenja, v 
nekem trenutku doživiš sebe in druge v popolnoma novi, 
pristnejši luči. In ti postane jasno - da človeka ne naredi niti 
demogra�ja niti socialno-ekonomski položaj, marveč odnosi, ki 
jih vzpostavlja in živi. Zakonski in družinski študiji zahtevajo 
odkrivanje globine, ki se je bojimo, in terjajo, da stopamo preko. 
Prepoznavanje in povezovanje okolja/sistema, razmerij in 
odnosov med pripadniki tega okolja in posameznikove intrap-
sihe omogočijo razumevanje samega sebe, drugih in razlogov, 
zaradi katerih smo takšni, kakršni smo. Študij je zahteven z 
vidika odkrivanja svojega notranjega sveta, a je prava izbira za 
vse, ki v sočloveku vidijo potenciale in so se, v želji po tem, da mu 
pomagajo to notranjo moč odkriti, pripravljeni odpreti 
njegovemu svetu doživljanja.

Metka 

Za nadaljevanje študija na 2. stopnji  sem se odločila zaradi 
zanimanja za tovrstno tematiko in veselja do dela z družinami. 
Menim, da daje ta študij širino, ki jo bom lahko uporabila na 
različnih področjih dela. Prisotnost na predavanjih je obvezna, 
študij pa poteka v obliki predavanj in vaj.

Lavra
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     Nekaj temeljnih predmetov:

1. letnik
Družinski in zakonski sistem
Sistemska teorija o družini: podsistemi, vloge, pravila ter vzorci 
komunikacije in čustvovanja v družinskem sistemu. Medgeneracijsko 
prenašanje vedenjskih, čustvenih in mišljenjskih vzorcev, teorija 
navezanosti. 

Speci�čni problemi v družini 
Problem različnih oblik zlorab čustvenih, spolnih in �zičnih ter zgodovin-
ski pogled na njih. 

2. letnik
Pomoč zakonu in družini 
Obširna analiza in delo z družino, posebej s/z: transferjem in kontratrans-
ferjem, projekcijsko intojekcijsko identi�kacijo, afektivnim psihičnim 
konstruktom, disregulacijo/regulacijo afekta, psihobiološkimi stanji, 
temeljnimi terapevtskimi veščinami.

Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine 
Ocene in obravnave glavnih duševnih motenj, težav in bolezni. Duševne 
motnje z relacijskega in družinskega vidika. 

Beležka:

Komu je program namenjen? 

- Tistim, ki jih zanima delo na področju:
 • družin
 • partnerskih odnosov
 • posameznikov.
- Tistim, ki želijo nadaljevati študij na izpopolnjevanju  
 Zakonska in družinska terapija (čeprav program NI pogoj).

Kaj se bom na študiju naučil?

- dela z družino, zakonci, otroci in starostniki
- razumeti in kritično ovrednotiti partnerske, zakonske in  
 družinske dinamike, dejavnike rasti in razvoja, dejavnike  
 tveganja za razvoj problematike in patologije ter 
 mehanizme sprememb
- kritično pregledovati znanstvene in strokovne vire s tega  
 področja ter izvajati samostojno znanstveno-raziskovalno  
 delo na področju zakonske in družinske problematike.

Kako postanem zakonski in družinski terapevt?

1. del: program Zakonski in družinski študiji 

2. del: izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije 

3. del: stažiranje oz. praksa.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- po opravljenem izpopolnjevanju Zakonske in družinske  
 terapije lahko delujem kot Zakonski in družinski   
 terapevt
- v nevladnih organizacijah s področja socialnega varstva in  
 dela z družinami 
- v organizacijah, kjer se ukvarjajo s tematiko medosebnih  
 odnosov.
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študijski program Zakonski in 
družinski študiji

- 120 ECTS
- 2 leti 
- izvajanje: Ljubljana in Maribor
- naziv: magister/magistrica zakonskih in   
 družinskih študijev

Študijski program Zakonski in družinski študiji študente 
seznanja z različnimi temami s področja družine oz. 
skupnosti. 

Zaradi svoje interdisciplinarnosti študij močno posega 
na področje psihoterapije (področje družbenih ved, 
ožje področje psihologije) ter družinskega in zakon-
skega svetovanja (področje zdravstva in sociale). 
V okviru študija študenti izbirajo med dvema smerema; 
in sicer Zakonska in družinska terapija ter Svetovalno 
in preventivno delo z zakonci in družinami. 

Magistri in magistrice zakonskih in družinskih študij 
imajo teoretično in metodološko znanje, da lahko 
načrtujejo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo 
svetovalno, edukativno ter preventivno delo z 
družinami, zakonci oziroma partnerji ter posamezniki. 

Med študijem se študenti srečujejo s temami kot so 
zakonski kon�ikti, nezvestoba in ločitev, travmatična 
izkustva, zlorabe ter zasvojenosti vseh vrst, predzakon-
ska problematika, razvoj ter psihopatologija posa-
meznika in družine, funkcionalno starševstvo, razisko-
valno delo ter �lozofsko-teološki vidiki zakona in 
družine.

Posebno pozornost študijski program namenja komu-
nikaciji, reševanju kon�iktov, pogajanju in zaznavam 
odnosov posameznikov znotraj družine. Diplomanti se 
tako naučijo pomagati družinam razvijati veščine, ki 
jih le-te potrebujejo, da izpolnijo izzive družinskega 
življenja in njenega okolja.

Zgodovina študija

V študijskem letu 2000/2001 se je prvič izvajal študijski 
program specializacije iz Zakonske in družinske 
terapije, kar predstavlja začetek organiziranega študija 
zakonske in družinske terapije v Sloveniji. Kmalu zatem 
je Teološka fakulteta pričela izvajati še magistrski 
študijski program Zakonski in družinski študiji in 
doktorski študijski program s področjem Zakonske in 
družinske terapije ter izpopolnjevalni program 
Zakonska in družinska terapija.

V procesu priprave je še prvostopenjski študijski 
program, ki ga Teološka fakulteta pripravlja skupaj z 
Medicinsko in Zdravstveno fakulteto Univerze v 
Ljubljani.

Študenti o študiju

Imamo obvezna predavanja 4-krat na teden, vaje temeljijo na 
igri vlog (igranje različnih pristopov terapije, igranje družine, 
igranje zakonskega para) ter seminarje. Študij je zelo življenjski 
in te dejansko prisili, da začneš delati na sebi. 

Sanja

Zakonski in družinski študiji odpirajo svet v popolnoma novi 
dimenziji. Ko vstopaš v stik z emocionalno platjo življenja, v 
nekem trenutku doživiš sebe in druge v popolnoma novi, 
pristnejši luči. In ti postane jasno - da človeka ne naredi niti 
demogra�ja niti socialno-ekonomski položaj, marveč odnosi, ki 
jih vzpostavlja in živi. Zakonski in družinski študiji zahtevajo 
odkrivanje globine, ki se je bojimo, in terjajo, da stopamo preko. 
Prepoznavanje in povezovanje okolja/sistema, razmerij in 
odnosov med pripadniki tega okolja in posameznikove intrap-
sihe omogočijo razumevanje samega sebe, drugih in razlogov, 
zaradi katerih smo takšni, kakršni smo. Študij je zahteven z 
vidika odkrivanja svojega notranjega sveta, a je prava izbira za 
vse, ki v sočloveku vidijo potenciale in so se, v želji po tem, da mu 
pomagajo to notranjo moč odkriti, pripravljeni odpreti 
njegovemu svetu doživljanja.

Metka 

Za nadaljevanje študija na 2. stopnji  sem se odločila zaradi 
zanimanja za tovrstno tematiko in veselja do dela z družinami. 
Menim, da daje ta študij širino, ki jo bom lahko uporabila na 
različnih področjih dela. Prisotnost na predavanjih je obvezna, 
študij pa poteka v obliki predavanj in vaj.

Lavra

 

     Nekaj temeljnih predmetov:

1. letnik
Družinski in zakonski sistem
Sistemska teorija o družini: podsistemi, vloge, pravila ter vzorci 
komunikacije in čustvovanja v družinskem sistemu. Medgeneracijsko 
prenašanje vedenjskih, čustvenih in mišljenjskih vzorcev, teorija 
navezanosti. 

Speci�čni problemi v družini 
Problem različnih oblik zlorab čustvenih, spolnih in �zičnih ter zgodovin-
ski pogled na njih. 

2. letnik
Pomoč zakonu in družini 
Obširna analiza in delo z družino, posebej s/z: transferjem in kontratrans-
ferjem, projekcijsko intojekcijsko identi�kacijo, afektivnim psihičnim 
konstruktom, disregulacijo/regulacijo afekta, psihobiološkimi stanji, 
temeljnimi terapevtskimi veščinami.

Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine 
Ocene in obravnave glavnih duševnih motenj, težav in bolezni. Duševne 
motnje z relacijskega in družinskega vidika. 

Komu je program namenjen? 

- Tistim, ki jih zanima delo na področju:
 • družin
 • partnerskih odnosov
 • posameznikov.
- Tistim, ki želijo nadaljevati študij na izpopolnjevanju  
 Zakonska in družinska terapija (čeprav program NI pogoj).

Kaj se bom na študiju naučil?

- dela z družino, zakonci, otroci in starostniki
- razumeti in kritično ovrednotiti partnerske, zakonske in  
 družinske dinamike, dejavnike rasti in razvoja, dejavnike  
 tveganja za razvoj problematike in patologije ter 
 mehanizme sprememb
- kritično pregledovati znanstvene in strokovne vire s tega  
 področja ter izvajati samostojno znanstveno-raziskovalno  
 delo na področju zakonske in družinske problematike.

Kako postanem zakonski in družinski terapevt?

1. del: program Zakonski in družinski študiji 

2. del: izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije 

3. del: stažiranje oz. praksa.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- po opravljenem izpopolnjevanju Zakonske in družinske  
 terapije lahko delujem kot Zakonski in družinski   
 terapevt
- v nevladnih organizacijah s področja socialnega varstva in  
 dela z družinami 
- v organizacijah, kjer se ukvarjajo s tematiko medosebnih  
 odnosov.
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PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA

Duhovno izpopolnjevanje
Program prinaša poglobljeno znanje s področja sodobne in 
svetopisemske duhovnosti, ter s področja duhovnosti v 
bogoslužju, literaturi, glasbi in �lmu.

Geštalt pedagogika
Program usposoblja za samostojno delo obogateno z novimi 
metodami in didaktičnimi koncepti na področju pedagoškega in 
svetovalnega ter pastoralno-katehetskega dela.

Karitativno delo
Program je naravnan k razvijanju veščin karitativnih delavcev in 
prostovoljcev za socialno in karitativno delo z osebami v stiski in 
s  socialno izključenimi.

Pastoralno izpopolnjevanje
Program usposablja udeležence za prevzemanje samostojnih 
pastoralnih nalog in obveznosti, za vodenje skupin in 
posameznikov, še posebno za vodenje župnij.

Zakonska in družinska terapija
Cilj programa je izpopolnitev teoretičnega znanja s področja 
družinskih in partnerskih odnosov ter usposabljanje za samosto-
jno terapevtsko delo.

Beležka:



Zakonska in družinska terapija 

- 60 ECTS
- 2 leti (4 semestri)
- izvaja se v Ljubljani

Izpopolnjevalni program zakonske in družinske terapije 
je namenjen dodatnemu strokovnemu izobraževanju 
diplomantov različnih strok, ki v svojem delu obrav-
navajo družino kot celoto, pare oziroma zakonce ter 
otroke in mladostnike. 
Cilj programa je usposabljanje za samostojno terape-
vtsko delo, izpopolnitev teoretičnega znanja s 
področja družinskih in partnerskih odnosov, 
starševstva, intime, življenjskega cikla družine in 
posameznika in družinske psihopatologije.

Program omogoča evalvirano izobraževanje za vse 
vrste poklicev, ki delajo z ljudmi ter vključitev v 
domača in mednarodna strokovna terapevtska 
združenja in zbornice. 
Relacijska družinska terapija temelji na predpostavki, da 
se odnosi in vzdušje z najbližjimi, ki smo jih doživeli v 
otroštvu, nezavedno ponavljajo tudi v odraslosti. 
Čeprav so ti vzorci odnosov lahko zelo boleči, se lahko 
razrešijo v intimi dveh, ki si dajeta sočutje in ustvarita 
nekaj novega. Zato je tudi sama terapija naravnana na 
zdravljenje odnosov. 

Relacijska družinska terapija je inovativni model 
terapije, ki ga je razvil prof. dr. Christian Gostečnik. 
Glede na ta model, je družina naravni prostor, v katerem 
se otrok lahko razvije v varnem okolju. Tako je tudi 
bistven poudarek na tem, da je tudi v terapevtskem 
prostoru nujno potrebno ustvariti vzdušje zaupanja, 
na osnovi katerega je mogoče zdravljenje in 
razreševanje še tako težkih ran in zapletov iz otroštva in 
mladosti. 

Na 5. slovenskem forumu inovacij leta 2010 je Model 
relacijske družinske terapije, ki se ga učijo študenti na 
tem izpopolnjevanju, prejel nagrado za inovativnost.

Zakaj na izpopolnjevanje? 

- je edini javno veljavni študij zakonske in družinske  
 terapije v Sloveniji
- temelji na inovativnem Relacijskem družinskem  
 modelu terapije
- usposablja za samostojno izvajanje terapevtskega  
 dela z družinami, pari in posamezniki.

Komu je program namenjen?

- diplomantom strok, ki pri svojem delu obravnavajo  
 družine, pare ter otroke in mladostnike in ki želijo  
 svoje znanje dodatno strokovno nadgraditi
- vsem, ki želijo pridobiti znanje in osebno izkušnjo  
 za samostojno izvajanje terapevtskega dela z   
 družinami, pari in posamezniki.

Kdo se lahko vpiše v študijski program?

- diplomanti I. stopnje z ustreznih strokovnih   
 področij (teologija, izobraževalne vede in   
 izobraževanje učiteljev, socialno delo, družbene  
 vede, humanistične vede, zdravstvo)
- diplomanti I. stopnje, ki po sklepu Komisije za   
 študijske zadeve opravijo dodatne pogoje za vpis.

Kaj se bom na programu naučil?

- spoznati temeljne značilnosti terapevtskega dela
- pridobiti osebno izkušnjo terapije
- temeljnih znanj o družini kot sistemu odnosov z  
 različnimi vlogami, pravili in vzorci
- spoznavati različne razvojne faze posamezne   
 družine (prelomne točke, motnje…)
- temeljna znanja o psihopatologiji posameznika
- nove terapevtske pristope pri reševanju 
 problemov parov in družin.

Kaj je inovativna relacijska družinska terapija? 

- temelji na predpostavki, da se odnosi in vzdušje z  
 najbližjimi, ki smo jih doživeli v otroštvu, 
 nezavedno ponavljajo tudi v odraslosti
- kljub bolečim vzorcem odnosov se odnosi lahko  
 razrešijo v intimi dveh, ki si dajeta sočutje in   
 ustvarita nekaj novega
- sama terapija je naravnana na zdravljenje odnosov
- relacijska družinska terapija je inovativni model, ki  
 ga je razvil prof. dr. Christian Gostečnik.

 Nekaj temeljnih predmetov:

Družinski sistem in terapija I
Osvojitev temeljnih znanj s področja sistemske teorije ter 
terapije in usposobljenost za začetno terapevtsko delo z družino.

Razvojni cikli družine
Spoznavanje dolgotrajnih razvojnih procesov v družini in 
posamezniku ter njihova aplikacija v družinski in partnerski 
terapiji.

Osnove sistemsko-relacijskega pristopa
Spoznavanje terapevtskih modelov, tehnik in šol, usposobljenost 
za prepoznavanje teh modelov, integracija modelov.

Družinska psihopatologija
Razumevanje klasi�ciranja in diagnosticiranja duševnih motenj, 
aplikacija tega razumevanja v terapevtskem delu z družino in 
pari ter usposobljenost za prepoznavanje motenj.
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PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA

Duhovno izpopolnjevanje
Program prinaša poglobljeno znanje s področja sodobne in 
svetopisemske duhovnosti, ter s področja duhovnosti v 
bogoslužju, literaturi, glasbi in �lmu.

Geštalt pedagogika
Program usposoblja za samostojno delo obogateno z novimi 
metodami in didaktičnimi koncepti na področju pedagoškega in 
svetovalnega ter pastoralno-katehetskega dela.

Karitativno delo
Program je naravnan k razvijanju veščin karitativnih delavcev in 
prostovoljcev za socialno in karitativno delo z osebami v stiski in 
s socialno izključenimi.

Pastoralno izpopolnjevanje
Program usposablja udeležence za prevzemanje samostojnih 
pastoralnih nalog in obveznosti, za vodenje skupin in 
posameznikov, še posebno za vodenje župnij.

Zakonska in družinska terapija
Cilj programa je izpopolnitev teoretičnega znanja s področja 
družinskih in partnerskih odnosov ter usposabljanje za samosto-
jno terapevtsko delo.

Teologija

Religiologija in etika

Zakonski in družinski študiji

Programi izpopolnjevanja

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

www.teof.uni-lj.si
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Referat za izpopolnjevanje
01 232 56 86
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Geštalt pedagogika

- 32 ECTS
- 1 leto (izvaja se dve leti)
- izvajanje predvsem v obliki    
 praktično-izkustvenih vikendov
 
Geštalt pedagogika je ena najbolj celostnih integra-
tivnih pedagogik, ki kot temeljno metodo uporablja 
kreativne medije, od risanja in kiparjenja do dela s 
telesom in z glasom. Geštalt pedagogika se navezuje 
na izročilo humanistične psihologije ter postaja vse bolj 
pomemben dejavnik na polju pedagoško-psihološkega 
dela in svetovalnega spremljanja v okviru formalnih 
ter neformalnih vzgojnih in izobraževalnih ustanov.

Diplomanti izpopolnjevanja v geštalt pedagogiki bodo 
svojo usposobljenost za samostojno delo na področju 
pedagoškega in svetovalnega ter pastoralno-
katehetskega dela obogatili z novimi metodami in 
didaktičnimi koncepti. V pedagoškem delu bodo še 
posebej usposobljeni za  prepoznavanje vzgojnih težav 
in ustvarjalno oblikovanje ustreznih reakcij.

Študenti o študiju

Geštalt pedagogika je v meni prebudila kreativnost, za katero 
sem vedno mislila, da je nimam. Postala sem odprta in komuni-
kativna, kar so drugi opazili prej kot jaz.  Dobila sem občutek o 
lastni vrednosti – da sem vredna ljubezni. To je bilo zame 
povsem novo odkritje in mislim, da me je prav to pripeljalo v 
srečen zakon. 

Simona

Geštalt pedagogika je proces, ki gre »na globoko«, kar mi v 
začetku ni bilo všeč. Po nekaj srečanjih sem se prepustil »usodi«. 
Oblikovali smo skupino, kjer sem imel občutek, tu se mi ne more 
nič zgoditi. Razkril sem vse svoje hibe. Priznam, pričakoval sem 
»zgražanje«. A skupina je reagirala povsem drugače. Udeleženci 
mi niso dali nobenega odgovora. A postavljali so vprašanja, kjer 
sem lahko sam našel odgovore. Te empatične solidarnosti ne 
bom nikoli pozabil. Njihova vprašanja so mi pomagala, da sem 
danes drug(ačen) človek.

Matej

Gerštalt pedagogika mi je omogočila, da odvržem stvari, ki me ne 
hranijo. Imela sem kaj odvreči. To je bila zame izkušnja »par 
excellence«. Kot bi se ponovno rodila. 

Tina

Komu je program namenjen?

- vsem, ki si želijo pridobiti kompetence za bolj   
 kreativno poučevanje in tvorno razreševanje   
 življenjskih vprašanj pri delu z otroki in mladostniki,  
 še posebej pedagoškim delavcem
- katehistinjam in katehetom, ki se želijo strokovno 
 izpopolniti na področju didaktičnih in metodoloških  
 ter na področju svetovalnih oblik dela
- pastoralnim sodelavkam in sodelavcem, ki si   
 prizadevajo za senzibilno in kreativno pastoralo
- vsem, ki bi radi svoje pastoralno in pedagoško delo  
 in vizijo nadgradili s celostnimi geštaltističnimi  
 pristopi in metodami
- staršem in zakoncem, ki želijo strokovno poglobiti  
 vrline vzgoje in komunikacije v družini.

Kdo se lahko vpiše v študijski program?

- diplomanti I. stopnje z ustreznih strokovnih   
 področij (teologija, izobraževalne vede in   
 izobraževanje učiteljev, socialno delo, družbene  
 vede, humanistične vede, zdravstvo)
- diplomanti I. stopnje, ki po sklepu Komisije za   
 študijske zadeve opravijo dodatne pogoje za vpis.

Kaj se bom na programu naučil?

- prepoznavati lastno življenjsko zgodbo kot   
 izhodišče za pedagoško delo
- odkrivati in prepoznavati lastne osebnostne meje 
 in vire
- oblikovati pozitivno samopodobo
- prepoznavati kompleksnost pedagoškega in   
 didaktičnega procesa.
- teoretičnega snovanja in praktične uporabe 
 celostnih pedagoških in didaktičnih metod
- uporabe geštaltističnih celostnih principov pri   
 pedagoškem delu
- sposobnosti razreševanja kon�iktov in kon�iktnih  
 situacij v skupini
- motivirati skupino, da posamezniku daje potrebno  
 podporo pri uresničevanju njegovih odločitev.

 Nekaj temeljnih predmetov:

Narativna didaktika
V pripovedi spoznavamo temeljne zakonitosti komunikologije in 
se jih učimo uporabiti pri razreševanju medosebnih kon�iktov.

Osebnost in identiteta
Spoznavanje osebnosti in identitete osebnega jaza v procesu 
notranjega (pre)oblikovanja, ko diferencira, integrira in utrjuje 
različne vidike lastne osebnosti.

Socialne vloge in poklic
Preko igranja vlog študentje spoznavajo pot od vloge kot maske 
do osebe in pri tem zasledujejo različne vsebinske momente, ki jih 
pri tem procesu konkretna oseba prejema ter oddaja.

Družinski sistemi in dinamika družinskih odnosov
Predmet odpira vprašanja različnih dinamik družinskih odnosov, 
ki jih pozna človeška zgodovina, pri tem pa daje večji poudarek 
na judovsko-krščanskem izročilu ter na bibličnem pojmovanju 
družinskega življenja.
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