
PREDMETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
TRETJE STOPNJE TEOLOGIJA od 2009/10 do 2014/15 

 (področji Teologija in Zakonska in družinska terapija) 
 
Predmetnik programa Teologija sestoji iz: 
- organiziranih oblik študijsko-raziskovalnega dela (60 ECTS); 
- neorganiziranih oblik študijsko-raziskovalnega dela, namenjenih pripravi in 

zagovoru doktorske disertacije (120 ECTS). 
 

  

Predmeti in obveznosti 
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a 1 Obvezni – splošni predmet 60  150 5 2,77 

2 Obvezni – področni predmet 60 300 10 5,55 

3 Izbirni – področni predmeti 150 750 25 13,88 

4 Izbirni-splošni predmet(i)*  300 10 5,55 

5 Obveznosti v obliki objavljanja znanstvenih 
besedil in aktivnega sodelovanja na 
znanstvenih simpozijih/konferencah  

 300 10 5,55 
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a 6 Individualno študijsko-raziskovalno delo 

 

 

 3600 120 66,66 

 

 Skupno  5400 180 100 

 
* − izbirne-splošne predmete v obsegu 10 ECTS izbere študent izven matičnega 
področja (lahko v istem programu) ali izven programa (lahko na istem področju)  
 
Študijsko-raziskovalno delo v doktorskem študijskem programu Teologija je razdeljeno 
v organizirane in neorganizirane oblike dela. 
1. Organizirane oblike študija so razporejene na: 

a. Obvezni-splošni predmet 
b. Obvezni-področni predmeti 
c. Izbirni-področni predmeti 
d. Izbirni-splošni predmeti 
e. Obveznosti v obliki objavljanja znanstvenih besedil in aktivnega 

sodelovanja na znanstvenih simpozijih/konferencah 
2. Neorganizirane oblike študijsko-raziskovalnega dela so: 

a. Individualno študijsko-raziskovalno delo 
b. Priprava doktorske disertacije 

 
Organizirane oblike dela obsegajo eno tretjino (33,33%) programa in so razporejene v 
vse tri letnike. Med temi oblikami je najmanjši delež (2,77%) namenjen obveznemu-
splošnemu predmetu (metodološko-vsebinski uvod v program Teologija); večji delež je 



namenjen metodološko-vsebinskemu uvodu v področje študija, ki ga študent izbere 
(5,55%); še večji delež je namenjen poglobitvenim izbirnim-področnim predmetom 
(13,88%). V sklop organiziranih oblik dela sodi tudi priprava znanstvenih besedil in/ali 
udeležba na znansvenih simpozijih ali konferencah (5,55%).  
Preostali del programa (66,66) je namenjen individualnemu študijsko-raziskovalnemu 
delu pod vodstvom mentorja in pripravi doktorske disertacije. 
Razmerje med organiziranimi in neorganizirami oblikami dela se po letnikih spreminja 
v prid neorganiziranim oblikam (prim. 4.5.f.): 
 
 
 
 Organizirane oblike Neorganizirane oblike Skupno ECTS 
I. letnik 30 ECTS 30 ECTS 60 
II. letnik 25 ECTS 35 ECTS 60 
III. letnik 5 ECTS 55 ECTS 60 
Skupno ECTS 60 120 180 

 
Opis organiziranih in neorganiziranih oblik študijsko-raziskovalnega dela v programu 

1. obvezni – splošni predmet (5 ECTS): uvodni predmet v program kot celoto, ki 
vsebinsko in metodološko povezuje znanstveni področji v programu. Obvezen je za 
vse študente prvega letnika programa Teologija. Delež kontaktnih ur − in s tem tudi 
predavanj − je v tem predmetu višji kakor v obveznih-področnih ali izbirnih-
področnih predmetih, kjer prevladujejo seminarsko delo, konzultacije in 
individualno študijsko delo. Obvezni-splošni predmet doktoranda uvaja v 
humanistične in družboslovne metode raziskovanja, na katerih program Teologija 
temelji; obenem panoramično uvaja v oba vsebinska sklopa programa (teologija ter 
zakonska in družinska terapija) z vidika njunega skupnega imenovalca, ki je 
vprašanje o človeku. 

2. obvezni – področni predmet (10 ECTS): področni uvodni predmet. Predmet uvaja v 
metodologijo in vsebino specifičnega znanstvenega področja − teologija ali 
zakonska in družinska terapija −, ki ga kandidat izbere za področje svojih raziskav 
in priprave doktorske disertacije. Vsako od področij ima svoj temeljni, obvezno-
področni predmet. Obvezen je za vse, ki to področje izberejo. Obvezni-področni 
predmet poleg predavanj vsebuje ¼ seminarskih vaj, samostojnemu, 
individualnemu študiju pa namenja večji delež kakor obvezni-splošni predmet, zato 
mu je dodeljenih 10 ECTS. 

3. izbirni – področni predmet (5 ECTS): raziskovalni seminar je namenjen poglobitvi 
specifične teme z izbranega znanstvenega področja. Izbirne-področne predmete 
izbere študent v dogovoru z mentorjem in v skladu s temo doktorske disertacije iz 
nabora izbirnih predmetov za določeno področje. Poleg izbirnih-strokovnih 
predmetov, ki jih področje ponuja v naboru, je mogoče z odobritvijo fakultetne 
Komisije za doktorski študij pripraviti individualni učni načrt, ki ustreza temi 
doktorske disertacije (največ 10 ECTS). Izbirnim-področnim predmetom sta 
namenjeni prvi dve leti študija. 

4. izbirni − splošni predmet (10 ECTS): 10 ECTS kandidat pridobi z izbiro enega (10 
ECTS) ali več predmetov (z manjšim številom ECTS) izven programa (na Univerzi 
ali izven Univerze). Zunanja izbirnost omogoča in zagotavlja mobilnost med 
področji, programi, univerzami in mednarodno mobilnost. Pogoj za priznanje 



zunanjih izbirnih-splošnih predmetov je, da je izbrani predmet akreditiran in 
usklajen z Evropskim prenosnim kreditnim sistemom (ECTS).  

5. obveznosti v obliki objavljanja znanstvenih besedil in aktivnega sodelovanja na 
znanstvenih simpozijih/konferencah (10 ECTS): v času pred oddajo doktorske 
disertacije mora študent zbrati 10 ECTS z objavo najmanj enega znanstvenega 
članka v eni izmed znanstvenih revij in z aktivno udeležbo na domačih ali tujih 
znanstvenih simpozijih/konferencah. Objava znanstvenega prispevka je ovrednotena 
z 2-5 ECTS. Enako je ovrednotena aktivna udeležba na znanstvenem 
simpoziju/konferenci z 2-5 ECTS. O višini dodeljenih ECTS na predlog mentorja 
odloča Komisija za doktorski študij. 

6. individualno študijsko-raziskovalne delo: kandidat opravlja to delo pod vodstvom 
mentorja, ki mu ga na njegov predlog v začetku študija dodeli fakultetna Komisija 
za doktorski študij, potrdi pa Senat UL obenem z odobritvijo teme in dispozicije 
njegove doktorske disertacije. Cilj individualnega študijsko-raziskovalnega dela je 
priprava doktorske disertacije (Statut Univerze v Ljubljani, §§ 165-175). Doktorska 
disertacija je rezultat samostojnega znanstvenega dela, ki ob dosledni uporabi 
znanstvene metodologije privede do izvirnih spoznanj, pomembnih za teoretični 
in/ali metodološki razvoj izbranega znanstvenega področja. K individualnim 
oblikam študijskega dela sodijo zbiranje gradiva, študij virov, postavitev hipoteze − 
tj. izbira in definicija problema in raziskovalne teme −, obdelava zbranega gradiva 
in končno oblikovanje in zagovor teze. Disertacija obsega od 200 do 300 strani, tj. 
od 600.000 do 900.000 znakov (vključno s presledki). Delno ali v celoti je lahko 
disertacija objavljena že pred zagovorom, napisana pa mora biti v slovenščini. V 
tujem jeziku lahko kandidat pripravi disertacijo, če mu to na njegovo prošnjo odobri 
Senat UL. K individualnemu študijsko-raziskovalnemu delu lahko štejemo tudi tisto 
delo, ki ga študent opravi individualno v okviru organiziranih oblik študijsko-
raziskovalnega dela (priprava na seminarske vaje, raziskovanje, iskanje virov, 
branje itd.). 

 


