
DIPLOMSKE in MAGISTRSKE TEME 2020/20211 
 
 
KATEDRA ZA FILOZOFIJO 
 
Prof. dr. Robert PETKOVŠEK 

- Prihodnost krščanstva (Philip Jenkins) 
- Jezus Kristus: model krščanske eksistence (R. Guardini, Benedikt XVI.) 
- Razsvetljenski model mišljenja 
- Evropa, krščanstvo, razsvetljenstvo 
- Uporaba in navajanje informacijskih virov v teologiji  
- Vera in razum v misli papeža Benedikta XVI. 
- Ideja Evrope v misli Benedikta XVI. 
- Filozofski vidiki ljubezni v misli Benedikta XVI. 
- Filozofija kot duhovne vaje pri Pierre Hadotu 
- Filozofija kot dušna terapija (Marta Nussbaum) 
- Fenomenologija molitve (Casper, Schaeffler) 
- Fenomenologija bogoslužja (Jean Yves Lacoste) 
- Fenomenologija resnice (Michel Henry) 
- Fenomenologija telesa (Michel Henry) 
- Fenomenologija ljubezni (Bernahrd Welte) 
- Fenomenologija krščanstva (Romano Guardini) 
- Heidegger in krščanstvo 
- Eksistencialna teologija (John Macquarrie) 
- Pojem presežnosti v novoplatonizmu 
- Teološka metoda pri Bernardu Lonerganu 
- John Caputo: radikalna hermenevtika in teologija 
- Smisel in resnica v teologiji (Jean Ladrière) 
- Postsekularistična misel pri Habermasu ali: »Kaj imajo religije povedati razumu?« 
- Razsvetljenski mit 
- Vprašanje zla v filozofiji 
- Nasilje in krščanstvo v antropologiji Reneja Girarda 
- Problem vojne z vidika Girardove teorije nasilja 

 
Doc. dr. Mateja PEVEC ROZMAN 

- Etika vrline in sodobni čas 
- Človek - umetnik svojega življenja 
- Personalizem Emmanuela Muonierja 
- Personalizem na Slovenskem 

- Antične vrline in sodobni čas 

- Aristotelovo pojmovanje prijateljstva 

- MacIntyrejeva kritika liberalizma 

                                                           
1 Mentorji sami odločajo o primernosti naslova: teme vsako leto potrdi Senat, naslov pa mentor - s podpisom prijave 

diplomskega oz. magistrskega dela. Kadar mentor oceni, da je naslov primeren in v okviru razpisanih tem, vloga študenta na 

Komisijo za študijske zadeve ni potrebna.  

 



- MacIntyrejeva kritika sodobne moralne filozofije 

- Biblični etos in agape 

- Vprašanja s področja filozofije, še posebej vprašanje vrlin, etike, človeka in njegovega 

mesta v stvarstvu, odnosa do Presežnega; človek kot religiozno bitje, človek kot bitje 

odnosov,  človek kot unikum v Božjem stvariteljskem načrtu, človek med svobodo in 

determiniranostjo… (teme po izboru študentov) 

- Človekove pravice na pragu 21. stoletja 
- Moralna razsežnost človekovih pravic 
- Bioetika in človekove pravice 
- Hannah Arendt in kritika človekovih pravic 

Izr. prof. dr. Anton JAMNIK 
- Kaj imajo Atene povedati Jeruzalemu: Avguštin kot iskalec 
- Filozofija religije v času »šibke misli« (Vera in razum pri Janezu Pavlu II.) 
- Liberalistično pojmovanje pravičnosti. 
- Osamljeni tujec liberalizma –John Rawls 
- Komunitarna kritika liberalizma (MacIntyre, Taylor, ...) 
- MacIntyre – kritika liberalizma 
- Charles Taylor – skupno dobro in oblikovanje jezika v občestvu 
- Nikolaj Kuzanski – Božje iskanje človeka 
- Thimoty Radcliffe – krščansko občestvo in jezik svobode, razumnosti in odgovornosti 
- Civilna družba, pravo in pluralnost-postulati moderne demokracije (C Taylor) 
- Pluralnost kot temeljna značilnost moderne družbe. 
- Globalizacija kot izziv in grožnja 
- Česa nas uči dialog med Umbertom Eccom in kardinalom Martinijem 
- Azijske filozofije v soočenju z evropskim razsvetljenstvom 
- Država in civilna družba. 
- Kozmološki dokaz za Božje bivanje in sodobna znanost 
- Analitična filozofija in njena kritika govora o Bogu –Ayer, Flew 
- Wittgenstein in filozofija jezika pri govorici o Bogu (Mistika molka) 
- Sveto med božjim in človeškim - /R Otto) 
- Postmodernizem in odkrivanje Transcendence 
- Etika kot pot k Bogu (Buber, Levinas) 
- Moderni znanstveni ateizem: Dawkins, Hawkinng itd 
- Kritika Modernega znanstvenega ateizma: Benthaly Hart 
- Vloga filozofije religije pri medverskem dialogu 
- Učeči razum in ljubeče srce (papež Frančišek ter njegov pogled na vero in razum) 
- Smisel in beseda, ki ozdravljata in vodita  k Večnemu Smislu: Viktor Frank 
- Sodobni iskalec med vagabundom in romarjem – (vzroki za »coctail« religioznost) 
- Zygmunt Bauman: Sodobni iskalec v »tekoči modernosti« , oziroma izkoreninjenosti 
- Zygmunt Bauman in njegov pogled na postmoderno etiko 
- Zygmunt Bauman: dopolnjevanje sociologije in filozofije religije 

 
Prof. dr. Branko KLUN 

- Filozofija in mistika pri Dioniziju Areopagitu  
- Spoznavnost Boga pri Tomažu Akvinskem 
- Odnos med teologijo in filozofijo pri Janezu Dunsu Skotu 



- Razumevanje religije pri F. Schleiermacherju 
- Razumevanje vere pri Kierkegaardu 
- Heideggerjeva zgodnja fenomenologija krščanskega življenja 
- »Novo mišljenje« Franza Rosenzweiga 
- Odnos med filozofijo in talmudskimi spisi pri Levinasu 
- Odnos med etiko in religijo pri Levinasu 
- Religija, ateizem in vera pri P. Ricoeurju 
- Fenomenologija religije pri P. Ricoeurju 
- Krščanstvo kot religija samoukinitve pri G. Vattimu in M. Gauchetu 
- Pojmovanje ljubezni pri J.-L. Marionu 
- Odnos med filozofijo in teologijo pri J.-L. Marionu 
- Fenomenologija molitve pri J.-L. Chrétienu 
- Vpliv Mojstra Eckharta na misel Michela Henryja 
- Henryjeva radikalna fenomenologija in njena interpretacija krščanstva 
- Anateizem kot novo vračanje k Bogu pri R. Kearneyu 
- Recepcija svetega Pavla v sodobni filozofski misli 
- (možna omejitev na posamezne avtorje, med drugim Badiou, Žižek, Agamben) 
- Odnos do religije v politični filozofiji J. Habermasa  
- Pojav novega ateizma in njegova kritika 
- (izbira teme po dogovoru) 

 
KATEDRA ZA SVETO PISMO IN JUDOVSTVO 
 
Izr. prof. dr. Maksimilijan MATJAŽ 

- Eksegetsko-teološka analiza izbranih besedil Nove zaveze 
- Uporaba različnih metodologij in pristopov pri analizi bibličnega teksta 
- Uporaba starozaveznih literarno-teoloških motivov v evangelijih 
- Pavlova uporaba Stare zaveze 
- Uporaba retorike v Pavlovih pismih 
- Kristološka vprašanja posameznih evangelijev 
- Razvoj teme odrešenja v novozaveznih tekstih 
- Razvoj teme učenčevstva v posameznih evangelijih 
- Uporaba metafor in drugih literarnih in retoričnih figur v novozaveznih tekstih  
- Pasijon v bibličnem soočenju z vprašanjem življenja, trpljenja in smrti 
- Večja pravičnost kot biblična alternativa sodobni moralni krizi 
- Misijonska strategija v Apd  
- Znamenja: besede in dejanja v kontekstu Janezove teologije 
- Uporaba simbolov v Janezovem evangeliju 
- Teme biblične teologije: sinovstvo, novo življenje, koinonia, svoboda … 
- Izbrana vprašanja Pavlove teologije v kontekstu sodobne teologije 
- Pravičnost, opravičenje in novo življenje v Pavlovih pismih 
- Temelji krščanske etike v Pavlovih pismih 
- Pavlova kristologija in odmevi v sodobni teologiji 
- Živeti »v Kristusu« kot temeljna Pavlova paradigma 
- Sodobni izzivi Pavlove antropologije 
- Telo in občestvo v Pavlovih pismih 
- Vloga karizem v prvi Cerkvi in njihov pomen danes 



- Izzivi Pavlove eshatologije 
- Kristologija in odrešenje v Pismu Hebrejcem 
- Simbolizem knjige Razodetja 
- Beseda, ki ozdravlja: pastoralno-didaktični vidik Jezusovih čudežev 
- Beseda, ki spreminja: teološko-pastoralna aplikacija Jezusovih prilik 
- Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine 
- Vidiki biblično odrešenjske terapije 
- Tomažev evangelij v sodobnih miselnih tokovih 
- Recepcija Svetega pisma v slovenski literaturi 
- Kritična primerjava slovenskih prevodov Nove zaveze 
- Sveto pismo in ekumenska vprašanja 
- Teološki in etični vidiki dialoga med krščanstvom in judovstvom 

 
Izr. prof. dr. Maria Carmela PALMISANO  

- Študij izbranih odlomkov iz Peteroknjižja 
- Teologija Pete Mojzesove knjige 
- Študij izbranih odlomkov iz Preroških knjig 
- Študij spevov o Božjem služabniku (Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13–53,12)  
- Jer 30,1–32,44: Knjiga tolažbe 
- Tematika Nove zaveze v Preroških knjigah 
- Ezk 36,16–37,14: Novo življenje 
- Modrost in gostija v Prg 9, v judovskem in krščanskem izročilu  
- Govori poosebljene modrosti v modrostni literaturi 
- Preizkušnja v Job 1–2  
- Veselje v Prd 5–9  
- Mladost v Prd 11  
- Prijateljstvo v Sir 6–12  
- Trpljenje nedolžnega v Mdr 2–5  
- Izhod iz Egipta v Mdr 11,4–19,22  
- Tujec v modrostni literaturi 
- Zgodovina in odrešenje v modrostni literaturi 
- Starozavezni motivi v Evangelijih  
- Starozavezni motivi v Pavlovih pismih  
- Starozavezni motivi v Janezovih pismih  
- Starozavezni motivi v Apostolskih pismih  
- Teme iz biblične teologije  
- Molitev in molivci v Svetem pismu  
- Temelji etike v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu  
- Etični vidiki pri vzgoji v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu  
- Svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu  
- Družina v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu  
- Vzgoja v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu   

 
Doc. dr. Samo SKRALOVNIK 

- Študij izbranih odlomkov iz Peteroknjižja, še posebej: 

o 1 Mz 1,1–2,4a: stvarjenje 

o 1 Mz 2–3: človek v edenskem vrtu, stvarjenje žene, greh prvega človeka 



o 1 Mz 4: Kajn in Abel 

o 1 Mz 6–9: vesoljni potop in primerjava z zunajbibličnimi pripovedmi o potopu 

o 1 Mz 11,1-9: Babilonski stolp 

o 1 Mz 22: Abraham daruje Izaka 

o 1 Mz 32: Jakobov boj z Bogom 

o 2 Mz 1,8–2,10: Mojzesovo rojstvo 

o 2 Mz 3,1-4,17: Mojzesov klic 

o 2 Mz 5–15: Izhod iz Egipta 

o 2 Mz 7,8–11,10: Egiptovske nadloge 

o 2 Mz 12,1–13,16: Pasha 

o 2 Mz 14: Prehod čez rdečo morje 

o Pravo v Stari zavezi 

o Deset zapovedi – Dekalog (2 Mz 20, 5 Mz 5) 

- Sodobni človek in Sveto pismo (Sveto pismo in znanost, zgodovina v Svetem pismu) 

- Visoka pesem: človeška in Božja ljubezen 

- Pridigar: kakovost življenja in duhovnost 

- Svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu 

- Lik Abrahama v judovski tradiciji in v medverskem dialogu 

- Starozavezni izvenkanonična besedila (psevdoepigrafi), še posebej 

o Aristejevo pismo (Arist) 

o Knjiga jubilejev (Jub)  

o Izaijevo mučeništvo (MartJes) 

o Izaijev vzpon (AscJes)  

o Salomonovi psalmi (PsSal)  

o Mojzesovo vnebovzetje (AssMos)  

o Življenje Adama in Eve (VitAd)  

- Različne judovske teme, še posebej 

o Judovska identiteta (Božje ljudstvo) in sodobni način življenja 

o Pomembnost učenja in študij Postave 

o Odnos med učencem in učiteljem v Judovstvu 

o Judovska hermenevtika 

o Judovski jezik 

o Zgodovinske poteze judovstva 

o Judovski veliki prazniki (Pasha, praznik tednov, novo leto, veliki spravni dan, 

šotorski praznik, purim) 

o Življenjsko obdobje od rojstva do smrti (vrednota življenja, obreza, odkup 

prvorojenca, polnoletnost, poroka, družina, bolezen in umiranje)  

o Judovska mistika: kabala 

o Judovske molitve 

o Judovsko liturgično življenje 

o Sobota in svetost časa 

- Teologija Kumrana v odnosu do judovstva in krščanstva 
- Teme biblične antropologije: Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine 

 



KATEDRA ZA LITURGIKO 
 
Prof. dr. Slavko KRAJNC 

- Pesmi slednice v bogoslužju svete maše 
- Relikvije evharističnih čudežev in pobožnosti ob njih  
- Pobožnosti in češčenje relikvij svetnikov 
- Lepota in umetnost obhajanja bogoslužja (ars celebrandi) 
- Lepota liturgične glasbe in kriteriji glasbene estetike 
- Slovenska Marijina svetišča povezana v duhovno zvezo z baziliko Svete Marije Velike 

v Rimu 
- Liturgija, jezik vere 
- Razlaga maše otrokom 
- Pomen lomljenja »kruha« pri maši 
- Pomen in sporočilo atributov (izbranih) svetnikov 
- Cerkvena liturgična obleka nekoč in danes 
- Biblia pauperum - poslikava cerkve (....) v službi oznanjevanja in bogoslužja 
- Duhovno sporočilo simbolov na liturgičnih oblačilih in povezanost z bogoslužjem 
- Liturgično delo Franca Ušeničnika (1866-1952)  
- Uporaba kadila v bogoslužju 
- Bogoslužja in bogoslužni prostori v bolnišnicah v ljubljanski / mariborski metropoliji 
- Bogoslužje – umetnost komunikacije 
- Bogoslužje in telekomunikacija 
- Liturgija – »vir in vrhunec« evangelizacije 
- Liturgično-teološke teme v mašnih hvalospevih 
- Liturgia – epifanija Svetega Duha 
- Celodnevno češčenje Najsvetejšega. Oblike in liturgično-pastoralni pomen danes 
- Preureditev prezbiterijev v ………….. dekaniji v luči navodil 2. vat. cerkvenega zbora 
- Pomen bogoslužnega koledarja za bogoslužje in življenje Cerkve 
- Obhajanje bogoslužja v sedanjem kulturnem kontekstu 
- Vsebinska analiza pesmi pri bogoslužju  
- Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. in cerkvena glasba 
- Slovenska liturgična terminologija v obrednikih in liturgičnih priročnikih 
- Vpliv obredne glasbe na religioznost človeka 
- Pomen tihote v bogoslužju 
- Obhajanje prvega svetega obhajila nekoč in danes 
- Duhovno-liturgični pomen procesij 
- Potopisni opis svetih znamenj v župniji sv. …………… 
- Vpliv liturgičnega koledarja na vsakdanje življenje 
- Blagoslov v življenju Cerkve 
- Oblike bogoslužja za ostarele in bolne na Slovenskem 
- Prepoznavnost in oblike povezanosti bogoslužja z oznanjevanjem in karitativno 

dejavnostjo v dokumentih Cerkve na Slovenskem 
- Obhajanje bogoslužja v posebnih skupnostih s poudarkom v gibanju neokatehumenat 
- Laik kot voditelj bogoslužja Božje besede v koprski škofiji in slovenski vojski 
- Dejavno sodelovanje pri bogoslužju v bolnišnicah in zaporih 
- Obseg in vsebina liturgične vzgoje v okviru zakonskih in mladinskih skupin na 

Slovenskem 



- Navzočnost liturgične vzgoje v prenovljenih katehetskih priročnikih na Slovenskem 
- Vpliv bogoslužnih obhajanj na ljudi v posebnih življenjskih okoliščinah: krst, poroka, 

bolezen, smrt 
- Oblike pobožnosti na Slovenskem v povezavi s svetniki in blaženimi. 

 
Doc. dr. Leon DEBEVEC 

- Likovna podoba jugoslovanskega evharističnega kongresa v Ljubljani  
- Janez Flis – prispevek h krščanski umetnosti 
- Viktor Steska – prispevek h krščanski umetnosti 
- Gradnja novih cerkva na slovenskem po drugi svetovni vojni 
- Prenova bogoslužnega prostora na slovenskem po Drugem vatikanskem koncilu (v 

izbrani dekaniji) 
- Arhitekt Tone Bitenc - sakralni opus 
- Arhitekt Ivan Vurnik - sakralni opus 

 
KATEDRA ZA ZGODOVINO CERKVE IN PATROLOGIJO 
 

Doc. dr. Matjaž AMBROŽIČ 
Diplomska dela 

- Duhovnik in zgodovinar Ivan Šašelj 
- Duhovnik in zgodovinar Ivan Vrhovnik 
- Zgodovina posameznih dekanij 
- Podoba posameznih župnij na podlagi vizitacijskih poročil 
- II. evharistični kongres za Jugoslavijo v Ljubljani 1935 
- VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja v Ljubljani 1939 

Magistrska dela 
- Zvonovi in dediščina pritrkavanja v Mengšu 
- Izgon duhovnikov z Gorenjske 1941 
- Izgon duhovnikov s slovenske Štajerske in Koroške 1941 
- Beograjski nadškof dr. Alojzij Turk 
- Misijon v Sudanu (poročila Knobleharja in Jerana …) 
- Cerkvene organizacije in združenja pred drugo svetovno vojno 

 
Doc. dr. Miha Šimac 

 
- Posamezni vidiki iz zgodovine domače župnije  
- Zgodovine redovnih skupnosti (posameznih ustanov, dejavnosti…)  
- Posledice prve svetovne vojne za versko življenje na Slovenskem 
- Življenje v župniji v luči vizitacij škofa Jegliča 
- Cerkveni tisk o vzrokih prve svetovne vojne  
- Odmevi na prvi vatikanski koncil na Slovenskem  
- Duhovniška misijonska zveza  
- Misijonska družba svetega apostola Petra  
- Vidnejši nosilci cerkvenih služb in njihova umestitev v zgodovinski okvir  
- Kanonik Ignacij Žitnik (1857–1913) – duhovnik, urednik in deželni ter državnozborski 

poslanec 
- France Pokorn kot arhivar in cerkveni zgodovinar  



- Zgodovinar in politik Anton Koblar  
- Socialni delavec in organizator Anton Mrkun  
- Duhovniška služba v luči spominskih zapisov posameznikov  
- Misijonar Simon Lampe OSB  
- Teološki učitelj in cerkveni zgodovinar dr. Ivan Križanič (1843-1901)  
- Župnik in politik Josip Žičkar (1846-1905)  
- Župnik in dekan Jožef Tratnik (1874-1956)  
- Lavantinski škof dr. Ivan Jožef Tomažič (1876-1949)  
- Papež Leon XIII. v slovenskem tisku  
- Cerkveni tisk na Slovenskem o papežu Piju X.  
- Papež Pij XI. in Cerkev na Slovenskem 
- Odnos slovenskega liberalnega tiska do Cerkve in duhovščine  na prelomu 19. in 20. 

stoletja 
- Župnijske kronike kot vir za krajevno zgodovino 
- Duhovni poklici iz domače župnije  in vidnejši predstavniki cerkvenega življenja v času 

od 1800 do 1945 
 

Doc. dr. Miran ŠPELIČ 
- Lukmanovi prevodi cerkvenih očetov 
- Judov evangelij kot izraz gnostičnega krščanstva 
- Svetopisemske osnove Irenejevega dela Epideixis 
- Teološki izzivi Origenovih Počel  
- Hieronim kot razlagalec Pavlovih pisem 
- Avguštinovo delo De civitate Dei v evropski družboslovno-teološki tradiciji 
- Avguštin kot bralec in ekseget Svetega pisma v delu O krščanskem nauku 
- Oglejska skupina cerkvenih očetov / Oglej kot patristično žarišče 
- Duhovne in teološke vsebine meniških biografij 
- Benediktovo Vodilo med Egiptom in Rimom 
- Izbrane teološke teme pri Gregoriju Velikem 
- Vloga cerkvenih očetov na 2. vatikanskem koncilu 
- Patristična eksegeza izbranega svetopisemskega odlomka (primerjalno pri več 

cerkvenih očetih) 
- Dokumenti 2. vatikanskega koncila v luči Pastoralnega vodila Gregorija Velikega 
- Frančiškovi spisi kot izraz nove oblike posvečenega življenja 
- Primerjava Avguštinovega in Frančiškovega redovnega vodila 
- Svetopisemske vsebine v biografijah sv. Frančiška Asiškega 
- Teologija stvarjenja v frančiškanski sholastiki 
- Bog Abrahama v Mislih B. Pascala 
- Umestitev izbranega SP odlomka v raznih kontekstih (splošni naslov)  
- Zgodovina Sinajskega kodeksa in njegova spletna predstavitev 

 
KATEDRA ZA OSNOVNO BOGOSLOVJE IN DIALOG 
 
doc. dr. Simon MALMENVALL 

- Razkoli in poskusi vzpostavitve (ponovne) edinosti skozi zgodovino krščanstva  
- Florentinski koncil in t. i. uniatsko vprašanje 
- Vzhodne katoliške Cerkve 



- Zgodovina in delovanje Ekumenskega sveta Cerkva 
- Katoliške intelektualne in duhovne pobude za spoznavanje krščanskega Vzhoda v 20. 

in 21. stoletju  
- Zgodovina in vloga Papeškega vzhodnega inštituta v Rimu 
- Ekumenska razsežnost izbranih slovenskih teologov (Franc Grivec, Franc Perko, Janez 

Vodopivec, Anton Strle, Stanko Janežič, Ivan Žužek, Pavel Leskovec, Maksimilijan 
Žitnik, Jože Rajhman, Anton Štrukelj, Bogdan Dolenc, Marko Ivan Rupnik itd.) 

- Ekumenske teme v delih t. i. Nouvelle théologie (Henri de Lubac, Yves Congar, Louis 
Bouyer, Hans Urs von Balthasar itd.) 

- Ekumenske teme v delih Karola Wojtyłe/Janeza Pavla II. 
- Ekumenske teme v delih Josepha Ratzingerja/Benedikta XVI. 
- Nasprotovanje ekumenizmu in vprašanje različnih »tradicionalizmov« 
- Skupno obhajanje evharistije kot točka razhajanja v ekumenskem dialogu 
- Lutrova dela kot klic k prenovi in kot točka razhajanja s katoliško Cerkvijo 
- Kalvinizem in delovna etika 
- Protestantizem na Slovenskem 
- Razmerje med Svetim pismom in izročilom Cerkve (ekumensko-primerjalni pogled) 
- Pojmovanje petrinske službe in cerkvene hierarhije v pravoslavju 
- Pojmovanje petrinske službe in cerkvene hierarhije v protestantizmu 
- John Henry Newman in t. i. oxfordsko gibanje 
- John Henry Newman in njegov vpliv na ekumenizem 
- Bizantinsko cesarstvo kot nosilec vzhodne krščanske teologije in kulture 
- Pokristjanjevanje Slovanov in vloga Cirila in Metoda 
- Začetki krščanstva pri vzhodnih Slovanih (kijevsko obdobje) 
- Zgodovina Ruske pravoslavne Cerkve 
- Pravoslavje na Balkanu 
- Kristjani na Bližnjem vzhodu 
- Pravoslavno meništvo 
- Ikone kot »božja beseda v podobah« 
- Vloga liturgije in liturgičnih izročil v pravoslavju  
- Ruski religiozni misleci (Vladimir Solovjov, Pavel Florenski, Sergej Bulgakov, Nikolaj 

Berdjajev, Georgij Fedotov itd.)  
- Vladimir Solovjov in njegov odmev v katoliškem okolju 
- Pravoslavna teologija in t. i. neopatristična sinteza (Georgij Florovski, Alexander 

Schmemann, John Meyendorff, Dumitru Stăniloae, Justin Popović, Timothy Ware, 
John Behr, Ilarion Alfejev itd.) 
 

Doc. dr. Mari Jože OSREDKAR 
- Predavatelji pri katedri za Osnovno bogoslovje  
- Stare religije ameriškega kontinenta 
- Pomen besede »l'entretien« v teologiji Guya Lafona (potrebno znanje 
- francoščine) 
- Mojzes Majmonides 
- Sionistično gibanje 
- Jezus Kristus in islam 
- Mesto Marije, Kristusove matere, v islamski sveti knjigi 
- Ženska v islamski družbi 



- Koran in Sveto pismo 
- Muslimani v samostojni Republiki Sloveniji 
- Slovenska judovska skupnost 
- Ustanovitev verske skupnosti – ustanovitev religije 
- Judje na slovenskem ozemlju  
- Kultura v dokumentih Drugega vatikanskega koncila 
- Božje razodetje v različnih Božjih podobah 
- Vpliv indijskih religij na zahodni svet 
- Prisotnost kitajskih religij v zahodnem svetu 
- Pojmovanje duše v indijskih religijah in v katoliški teologiji 
- Judovska eshatologija 
- Odrešenje v sedanjem svetu 
- Jin in jang 
- Budistična in krščanska meditacija 
- Vprašanje zla v budizmu in krščanstvu 
- Budisti na slovenskih tleh 
- Sufizem 
- Theodor Herzl 

 
KATEDRA ZA DOGMATIČNO TEOLOGIJO  
 
Doc. dr. Marjan Turnšek 

- Trinitarična duhovnost pri različnih teologih, duhovnih učiteljih in mistikih (več 
- nalog). 
- Dogmatične teme pri slovenskih in tujih teologih (lahko več nalog) 
- Podoba Boga v delih sodobnih slovenskih in tujih avtorjev (več nalog) 
- Vrednotenje predstave o človeku pri raznih avtorjih (filozofih, pisateljih, pesnikih idr.) 

/več nalog/ 
- Bog in paranormalni pojavi 
- Feministična teologija v razpravi o človeku (moški-ženska) in Bogu 
- Strah »netilo ali dušilo« religije (vere)? 
- Kaj verujejo tisti, ki ne verujejo? 
- Teološke razsežnosti v slovenskih ljudskih pesmih /več nalog/ 
- Predstave o Bogu v slovenski ljudski pesmi 
- Človeška oseba v trinitarični perspektivi /več nalog/ 
- Vrednost eshatoloških pogledov v sodobnih duhovnih gibanjih 
- Je krščanski Bog nasilen? 
- Bog Stvarnik v času znanstvenega pogleda na svet 
- Razsežnosti verovanja v Kocbekovih delih 
- Ekumenska teološka prizadevanja med katoličani in evangeličani v Sloveniji 
- Troedini Bog kot vzor in merilo družinskih odnosov 
- Teološka razsežnost ekologije /več nalog/ 
- Sveti Duh in sodobna duhovna gibanja 
- Pomen človekove bogopodobnosti v času znanstveno tehničnega napredka 

(analiza nekaterih Cerkvenih dokumentov po 2. vat. koncilu)  
- Ljubezen je edina, ki ostane  
- Nova evangelizacija in posredovanje vere 



- Vera, upanje in ljubezen v učenju zadnjih papežev /več nalog/ 
- Nežnost v teologiji in misli papeža Frančiška 
- Teološki vidiki v delu škofa bl. Antona Marina Slomška /več nalog/ 
- Perihoretičnost odnosov v Sveti Trojici in medčloveških odnosih /več nalog/ 
- Teološki vidiki trpljenja /več nalog/ 
- Teologija odpuščanja /več nalog/  
- Milost predpostavlja naravo 

 
Doc. dr. Janez Ferkolj 

- Bl. Alojzij Grozde in sveta popotnica – vzor mladim 
- Evharistija, vir in vrhunec življenja in poslanstva Cerkve 
- Evharistija pri Janez Pavlu II. in Benediktu XVI. 
- Božje usmiljenje in sveta spoved 
- Zakon in devištvo v krščanskem pojmovanju 
- Zakrament svetega reda  
- Kriza vere in duhovništvo 
- Duhovništvo pri J. Ratzingerju/ papežu Benediktu XVI.- Duhovništvo je ljubezen 

Jezusovega srca (J. M. Vianney) 
- »Jezus iz Nazareta« J. Ratzingerja/Benedikta XVI. 
- Jezusovo srce kot središče velikonočne skrivnosti 
- Mysterium Crucis 
- Življenje evangeljskih svetov in redovništvo danes 
- Poklicanost vseh k svetosti 
- Duhovno izročilo vzhodnih kristjanov pri Jeanu Corbonu 
- Nauk o Kristusu Odrešeniku pri prof. dr. Antonu Strletu 
- Mariologija prof. dr. Antona Strleta 
- Obhajanje krščanske skrivnosti s spisih prof. Antona Strleta 
- Skrivnosti Jezusovega življenja 
- Devica Marija v skrivnosti Cerkve 
- Rožni venec Device Marije 
- Veličina svetega Jožefa 
- Drama ateističnega humanizma po H. de Lubacu 
- Trinitaričnost krščanske mistike 
- Izviri premišljevalne molitve 
- Svet simbolov in svetih znamenj 
- Teologija zakona in družine 
- Lepota kot pot k Bogu 
- Nauk o Jezusu Kristusu pri papežu Benediktu XVI.  
- Vogalni kamen Cerkve, krščanske kreposti in zlagane vrednote 
- Mysterium fidei, tihota, skrivnost, sveto 
- Acedia 
- Glas v puščavi 
- Ponovno najti upanje 
- Skrivnostno telo Cerkve 
- Umiranje in poslednje reči 
- Z Jezusom Kristusom v puščavi posta in ars ablationis 
- Sensus Ecclesiae, anima Ecclesiastica 



- Katoliškost  
- Cerkev in mistično telo 
- Navzočnost Večnega  

 
KATEDRA ZA PASTORALNO IN OZNANJEVALNO TEOLOGIJO 
 
Prof. dr. Janez VODIČAR 

- Religiozno-vzgojne dimenzije v tekstih novejše slovenske zabavne glasbe. 
- Slovenska kateheza med učenjem in poučevanjem. 
- Vloga vzgoje čustev pri katehezi. 
- Vzgoja za zdrave medosebne odnose kot temelj za versko občestvo. 
- Lepo vedenje in kateheza. 
- Metodološka primernost priročnikov za kateheta. 
- Vloga KKC pri verskem izobraževanju odraslih. 
- Starši kot kateheti. 
- Mesto kateheze v zakonskih skupinah. 
- Glasba kot pot do katehetske skupnosti. 
- Udeležba v župnijskem življenju in priprava na birmo. 
- Oratorij kot prostor kateheze.  
- Priprava liturgičnih bralcev kot možnost kateheze odraslih. 
- Katehetski tečaji in njihova vloga pri pripravi katehetov. 
- Katehetski tečaji in njihov vpliv na katehezo. 
- Katehetski tečaji in njihova metodološko didaktična orientiranost. 
- Vloga študijsko katehetskih potovanj pri oblikovanju katehetov. 
- Romanja kot katehetska priložnost. 
- Vloga redovništva pri oblikovanju kateheze. 
- Kateheza in molitev. 
- Med redukcionizmom in odprtostjo pri predmetu Domovinska in državljanska kultura 
- in etika ter Verstva in etika. 
- Teleološki poudarki v veroučnih učbenikih zadnjega triletja osnovne šole kot pomoč 
- pri iskanju smisla. 
- Vloga predmeta Vera in kultura pri odraščanju mladih. 
- Vzgoja čustev v religioznem odraščanju. 
- Vloga kateheze pri razvoju simbolne dimenzije človeka. 
- Versko izobraževanje preko medmrežja. 
- Razumevanje verskega pouka v Sloveniji. 
- Mesto predmeta Vera in kultura pri graditvi samopodobe. 
- Moralni relativizem in odraščanje v veri. 
- Ekumenska razsežnost kateheze. 
- Mesto verske izkušnje pri delu s katehumeni. 
- Birmanske skupine kot pot do občestva med realnostjo in pričakovanji. 
- Delo z animatorji oratorija kot pot do župnijske skupnosti. 
- Pedagoško didaktični pristop Sonje v romanu Zločin in kazen pri gradnji osebnosti. 
- Vloga glasbe pri mladinskih skupinah. 
- Zloraba verske vzgoje. 
- Jigsaw metoda pri katehezi. 
- Delo z liturgičnimi bralci na Slovenskem. 



- Katehetičnost novih gibanj v Cerkvi. 
- Karizmatičnost in kateheza. 
- Preventivni sistem sv. Janez Boska. 
- Vpliv redovništva na katehezo. 
- Homilija danes. 
- Vloga homiletičnih priročnikov. 
- Posamezni pridigarji (si izbere kandidat sam določeno osebo) kot oznanjevalci. 
- Govorica pri oznanjevanju.  
- Človek kot religiozno bitje na medmrežju. 
- Religioznost v sodobni slovenski literaturi. 
- Prostor za religioznost na socialnih omrežjih. 
- Navzočnost religioznosti v sodobnih potopisih. 
- Možnosti in ne možnosti objektivnosti pri religijski antropologiji. 
- Sredstva obveščanja in opazovanje religioznega. 
- Različni pristopi k opisu religiozne izkušnje. 
- Predsodki do izobraževanja o religiji. 
- Mesto religioznosti v sodobni kinematografiji. 
- Religioznost sodobnih nevernikov. 
- Možnost antropološkega pristopa pri opazovanju sodobne mladine. 
- Religijska antropologija in misijonska dejavnost. 
- Srečevanje z novimi verskimi gibanji. 
- Smrt kot neizbežno – pot učenja. 

 
Doc. dr. Tadej STEGU 

- Pastorala v razmerah pandemije 
- Krščansko občestvo v razmerah pandemije 
- Obhajanje zakramentov v razmerah pandemije 
- Pastorala družine v župniji x 
- Kateheza v družini 
- Zločin spolne zlorabe in kateheza 
- Zločin spolne zlorabe in pastorala 
- Veselje v oznanjevanju 
- Veselje v katehezi 
- Odrešenost v katehezi 
- Papež Frančišek in njegovi katehetski poudarki 
- Apostolske spodbude papeža Frančiška in kateheza 
- Vzgoja za odprtost življenju 
- Vzgoja za krščansko spolnost 
- Vzgoja za krščanski zakon 
- Priprava na krščanski zakon kot priložnost za katehezo odraslih 
- Katehetski vidiki priprave na krščanski zakon 
- Pastorala starejših  
- Papež Frančišek in vloga starejših v pastorali 
- Kateheza odraslih v župniji x 
- Evangelizacija oddaljenih v župniji x 
- Vpliv cerkvenih gibanj in novih stvarnosti na pastoralo v župniji x 
- Kateheza v gibanjih in novih stvarnostih 



- Univerzitetna pastorala 
 
Doc. dr. Andrej ŠEGULA 

- Papež Frančišek in njegovi pastoralni poudarki 
- Papež Frančišek in mladi (sinoda o mladih: oktober 2018 in Slovenija) 
- Papež Frančišek in družine 
- Potovanje papeža Frančiška in pastoralne posledice 
- Papeževa(e) okrožnica(e) in pastoralne posledice (konkretni vpliv na pastoralno 

dejavnost) 
- Evalvacija škofovski pisem (pastoralna pisma, nagovori slovenskih škofov) 
- Evalvacija dokumenta Pridite in poglejte (vsebina dokumenta in dejansko stanje 

danes)  
- Duhovnik dr. Aleksander Rajšp, njegovo delo "Duhovnik in laiki" (Založba Patmos, 

1982) v kontekstu današnjega časa 
- Vstopna mesta za delo z obrobnimi  
- Pastorala uniformiranih skupin (policija, vojska, gasilci ... ) 
- Duhova in religiozna oskrba v javnih institucijah (bolnišnice, domovi za ostarele) v 

okviru cerkvi, kakor tudi izven nje  
- Ali je delo z animatorji (oratorij) "nadomestek" za delo z mladimi danes? 
- Delikatne tema (splav, evtanazija ... ) in pastoralno oznanjevanje danes? 
- Področja, ki se jih v pastorali izogibamo ali celo bojimo? 
- Narkomani in pastoralna skrb zanje 
- Karitas, včeraj, danes, jutri?  
- Papež Frančišek in sinoda mladih  
- Kaj pomeni sinoda mladih za slovenski prostor 
- Ničelna tolerantnost (spolne zlorabe) in praktična pastorala (župnijska pastorala)  
- Klasična literatura (pričevanja in drugo) kot navdih za konkretno pastoralno delo 
- Pastorala "ranjenih" po naši župniji  
- Kaj imajo skupnega papeževi dokumenti in konkretna pastorala (stične točke) 
- Pastorala športa: Cerkev v športu in šport v Cerkvi  
- Vizija mestne pastorale "jutri"  

 
KATEDRA ZA CERKVENO PRAVO 
 
Izr. prof. dr. Stanislav SLATINEK 

- Prepoved cerkvene poroke 
- Psihična zrelost zaročencev 
- Zakonska privolitev pod pogojem 
- Priprava zaročencev 
- Ničnostne zakonske pravde 
- Pravde o ločitvi zakoncev 
- Skrb za poročene 

- Spremljanje zakoncev v prvih letih zakonskega življenja 

- Spremljanje zakoncev po razpadih in zakonskih ločitvah 

- Vključevanje razvezanih v Cerkev 

- Skrb Cerkve za razdrte družine 

- Mešani zakoni 



- Poroka mladoletnih 

- Določila Cerkve za pastoralo zapornikov 
- Disciplinske določbe v dokumentih škofovskih sinod 
- Govori papežev rimski roti 

- Uprava cerkvenega premoženja v Cerkvi na Slovenskem 
- Skrb vernikov za materialne potrebe Cerkve 
- Navodila krajevnih škofov za birmo 

- Navodila Cerkve za prejemanje svetega obhajila 

- Služba in življenje stalnega diakona 

- Načini izgube cerkvene službe 

- Kazenske sankcije v Cerkvi 

- Češčenje svetih podob in relikvij 

- Cerkveni predpisi glede oltarjev 

- Cerkvene norme glede vzgoje otrok 

- Slovenski škofje na škofovskih sinodah 
- Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in v Ženevi 

- Svobodno izpovedovanje vere in moralnih stališč v javnem življenju 

- Različne oblike verske nestrpnosti v civilni družbi 

- Ustavno zagotovljena svoboda izražanja in sovražni govor 

 

Doc. dr. Andrej SAJE  

- Verska svoboda v Republiki Sloveniji. Med teorijo in prakso. 

- Verska svoboda v odločbah Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 

- Cerkev in država po slovenski osamosvojitvi.  

- Verski simboli v javnih prostorih.  

- Cerkev in človekove pravice. 

- Pojmovanje človekovih pravic. Zaščita človekove osebe ali njegova zloraba? 

- Cerkev  in zaščita dostojanstva človekove osebe.  

- Pravica staršev do vzgoje in izobraževanja otrok v skladu z njihovim 

svetovnonazorskim prepričanjem. 

- Spolno nasilje v Cerkvi in razvoj zakonodaje po letu 2001. 

- Škofovske konference in preprečevanje spolnega nasilja. 

- Preprečevanje spolnega nasilja v Cerkvi in v družbi. 

- Papež Frančišek in preprečevanje spolnega nasilja. 

- Pojmovanje krščanskega zakona v patristiki. 

- Škofovska sinoda o družini. Perspektive za pastoralo družine. 

- Učenje papeža Frančiška o družini. 

- Priprava na zakon v luči po sinodalne spodbude Radost ljubezni. 

- Perspektive ločenih in ponovno poročenih v luči po sinodalne spodbude Radost 

ljubezni. 

- Izstop iz Cerkve s formalnim dejanjem. Novosti in odprta vprašanja. 

- Odpadnik od vere in cerkvena poroka. 

- Vprašanje vere in veljavnost cerkvenega zakona.  



- Poroka pri protestantih, pravoslavnih in katoličanih. Ekumenske perspektive.  

- Poroka med katoličanom in pravoslavnim z vidika cerkvenega prava. 

- Pastoralne dimenzije prenove ničnostnih postopkov na cerkvenih sodiščih. 

- Polno in nepopolno občestvo s Katoliško Cerkvijo.  

   

KATEDRA ZA MORALNO TEOLOGIJO 
 
Doc. dr. Roman Globokar 

- Etična vprašanja v interdisciplinarnem kontekstu (v dialogu s pravom, psihologijo, 
sociologijo, pedagogoko …) 

- Raziskovanje temeljnih pojmov teološke etike (naravni zakon, moralno dejanje, vest, 
greh, spreobrnjenje) 

- Metodologija moralne teologije nekoč in danes  
- Svetopisemski viri za moralno teologijo  
- Moralna vprašanja posameznih svetopisemskih knjig ali oseb 
- Nov pogled na naravni moralni zakon  
- Utemeljevanje človekove moralnosti pri določenih filozofskih smereh ali posameznih 

avtorjih 
- Pomen hermenevtične metode za moralno teologijo  
- Dialoška razsežnost moralne teologije  
- Zgodovinskost moralnih norm  
- Vprašanje greha v moralni teologiji po koncilu  
- Vrnitev etike kreposti  
- Pokoncilska prenova moralne teologije v Sloveniji  
- Alojzij Šuštar kot moralni teolog  
- Štefan Steiner in njegovo stališče do Humanae Vitae 
- Štefan Steiner, moralni teolog drugega vatikanskega koncila. 
- Ivan Štuhec kot moralni teolog 
- Bioetična stališča Jožeta Trontlja in njegova povezanost s krščansko etiko  
- Albert Schweitzer in etika strahospoštovanja do življenja  
- Hans Jonas in etika odgovornosti  
- Janez Pavel II. in njegov pogled na dostojanstvo človeške osebe  
- Benedikt XVI. in njegova stališča do naravnega zakona in demokracije 
- Moralno-teološki pogledi papeža Frančiška  
- Moralno-teološke teme v Bogoslovnem vestniku od leta 1965 do danes  
- Gibanje za svetovni etos in krščanska etika  
- Prispevek krščanstva h globalni etiki  
- Medreligijski dialog na področju etike  
- Ali je mogoče pridi do svetovne etike?  
- Napetost med univerzalnostjo in partikularnostjo v etiki  
- Etično vrednotenje različnih vprašanj s področja bioetike (status zarodka, matične 

celice, genski inženiring, kloniranje, himere, umetna oploditev, splav, darovanje 
organov, vzdrževanje življenja, evtanazija, možganska smrt …)  

- Identiteta spola v sodobni družbi 
- Moralna teologija in skrb za okolje (odgovornost za prihodnje rodove, trajnostni 

razvoj, etična odgovornost do živali, problem odpadkov …)  



- Krščanska etika in družbena odgovornost (kristjan in politika, ustvarjanje medijske 
podobe, nova evangelizacija)  

- Vprašanje pravičnosti v sodobnih etičnih in teoloških razpravah  
- Krščanski pogled na družino v spremenjenih družbenih razmerah  
- Moralni razvoj posameznika in njegov pomen za vzgojo  
- Posredovanje vrednot v vzgojno-izobraževalnem procesu  
- Pomen etične vzgoje v šolskem sistemu 
- Pomen vzgoje v digitalnem svetu 
- Etika v digitalnem okolju 
- Izzivi digitalnega sveta za krščansko etiko  
- Pomen verskega pouka v izobraževalnem procesu  
- Vloga katoliških šol pri posredovanju krščanskih vrednot mladim  
- Analiza vzgojnih načrtov v slovenskih šolah 
- Moralnost v sodobni slovenski ali svetovni literaturi 
- Sporočilo moralnosti posameznih umetnostnih stilov  
- Moralnost specifičnih kulturnih okolij (npr., mladi in njihova glasba)  
- Mladi, vrednote in moralne orientacije 

 
Doc. dr. Ivan PLATOVNJAK 

- ABC duhovnosti 

- Biblična duhovnost 

- Bolezen in duhovno življenje 

- Človeški čuti zaznavajo Boga 

- Duhovna pot k umirjenosti 

- Duhovni boj v življenju kristjana 

- Duhovni pogovor v zakonskem življenju 

- Duhovno prijateljstvo 

- Duhovno spremljanje in psihoterapija 

- Duhovnost brez Boga 

- Duhovnost hoje in teka 

- Duhovnost in duševno zdravje 

- Duhovnost in politika 

- Duhovnost in psihologija 

- Duhovnost v poeziji Vladimirja Truhlarja 

- Duhovnost v učenju papeža Frančiška 

- Duhovnost voditeljev in podjetnikov 

- Duhovnost za današnji čas 

- Ekološka duhovnost 

- Ekonomska duhovnost 

- Eksamen  

- Ekumenska duhovnosti 

- Humor v duhovnosti 

- Inkarnirana duhovnost 

- Islamska mistika 

- Izvirnost Truhlarjeve duhovne teologije 



- Izzivi duhovnega spremljanja 

- Jezik notranjega izkustva v krščanski mistiki 

- Kriteriji pristnosti krščanskega duhovnega izkustva 

- Kultura in duhovnost 

- Liturgična duhovnost 

- Ljudska duhovnost 

- Mesto duhovnega izkustva v krščanski duhovnosti 

- Mesto duhovnosti v današnji Sloveniji 

- Mesto mistike v krščanstvu 

- Metode krščanske meditacije 

- Misijonarska duhovnost 

- Molitev v zakonskem odnosu 

- Molitev, post in dobra dela 

- Moška duhovnost 

- Najti Boga v vsem 

- Nevarnost subjektivizma v duhovnem izkustvu 

- Občestvena duhovnost v življenju in apostolatu oseb posvečenega življenja 

- Od intimistične in individualistične k občestveni duhovnosti 

- Odnos med akcijo in kontemplacijo 

- Odnos med duhovnostjo in religijo 

- Poklic, kariera, delo in zakonska duhovnost 

- Pot mladostnikove duhovne rasti 

- Praktična duhovnost za poslovneže 

- Proces odpuščanja v duhovni rasti  

- Radost ljubezni: zakonska in družinska duhovnost 

- Različne oblike krščanske kontemplacije 

- Razločevanje in odločanje 

- Svetniške poteze pokojnih oseb iz novih duhovnih gibanj in skupnosti na Slovenskem 

- Taoistična duhovnost 

- Temeljni elementi duhovnosti škofijskega duhovnika 

- Teologija telesa v zakonski duhovnosti 

- Trinitarična razsežnost krščanske duhovnosti 

- Uvajanje v krščansko duhovno izkustvo 

- Vloga Svetega Duha v krščanski duhovnosti 

- Vloga zakramentov pri duhovni rasti 

- Vpliv duhovnosti na zdravje 

- Zakonske skupine 

- Zakonsko življenje in duhovnost 

- Želje in strasti v duhovnosti 

- Ženska duhovnost 
 
KATEDRA ZA ZAKONSKO IN DRUŽINSKO TERAPIJO TER PSIHOLOGIJO IN SOCIOLOGIJO 
RELIGIJE 
 



Prof. dr. Robert CVETEK 

- Izkušnje travme in družinski odnosi 
- Sekundarna travmatizacija in družinski odnosi 
- Kriza in stres v družini 
- Medgeneracijski prenosi bolečih izkušenj 
- Medgeneracijski prenosi pozitivnih izkušenj 
- Duhovni vidiki travmatičnega doživljanja 
- Vidiki potravmatske rasti in njeno spodbujanje v zakonski in družinski terapiji 
- Duhovna in eksistencialna vprašanja v zakonski in družinski terapiji 
- Starševstvo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami 
- Starševstvo otrokom in mladostnikom z duševnimi težavami 
- Zakonsko / partnersko življenje z osebo z duševnimi težavami 
- Duhovna zrelost in medsebojni odnosi 
- Metodološka vprašanja raziskovanja družinskih in zakonskih odnosov 
- Etična vprašanja v zakonski in družinski terapiji 
- Učinkovitost in značilnosti relacijske družinske terapije 
- Psihoterapevtska podpora družini ob izkušnji ločitve 
- Psihoterapevtska podpora družini ob izkušnji bolezni in smrti 

 
Prof. dr. Christian GOSTEČNIK 

- družina učiteljica odnosov 
- skrivnost intime 
- mladostnik odsev družinskih odnosov 
- odrešenjski vidik zakonskih zapletov 
- duhovnost in psihoterapija 
- vpliv molitve na razreševanje psihičnih zapletov 
- molitev in psihoterapija 
- duhovno spremljanje in psihoterapija 
- otrokova notranjepsihična podoba boga 
- zakonski odnos in duhovnost 
- svetopisemska podoba družine 
- pomen molitve v razvoju otrok 
- kaj se otrok nauči iz odnosa med staršema 
- razvoj navezanosti v družini 

 
Izr. prof. dr. Tanja REPIČ SLAVIČ 

- Medgeneracijski prenos travme spolne zlorabe 
- Medgeneracijski prenos zasvojenosti 
- Medgeneracijski prenos nezaključenega procesa žalovanja 
- Medgeneracijski prenos nasilja 
- Zaljubljenost pri osebah s travmatično preteklostjo 
- Konflikti v partnerskem odnosu 
- Odnos med partnerjema med nosečnostjo in v prvem letu otrokovega življenja 
- Nosečnost pri ženskah, ki so bile žrtve fizičnega ali spolnega nasilja 
- Doživljanje rojstva otroka pri moških in pri ženskah 
- Poporodna depresija 
- Vloge otrok v družini, kjer je zasvojenost in kjer ni zasvojenosti 



- Vloga starih staršev in staršev pri vzgajanju otrok nekoč in danes 
- Primerjava med čustvenim razvojem dečkov in deklic 
- Motnje hranjenja v adolescenci 
- Sindrom »praznega gnezda« v družini ob odhodu otrok od doma 
- Kriza srednjih let pri moških in pri ženskah 
- Vpliv ločitve staršev na otrokov razvoj 
- Življenje in kvaliteta življenja med starši in otroki po ločitvi 
- Vpliv nezvestobe med zakoncema na kasnejši izbor partnerja pri otrocih 
- Žalovanje pri starših, ki so izgubili otroka 
- Proces žalovanja svojcev pri naravni smrti in pri samomoru 
- Samopoškodovanje kot klic na pomoč 
- Partnerski odnos in neplodnost 
- Primerjava med vedenjskimi in čustvenimi težavami mladostnika v enostarševskih 
- družinah in družinah, kjer sta prisotna oba starša 
- Povezava med navezanostjo v otroštvu in partnerskih odnosom v odraslosti 
- Povezava med navezanostjo v otroštvu in samopodobo v odraslosti 
- Vpliv interneta na zasvojenost s spolnostjo 
- Povezava med postaršenimi otroci in zasvojenostmi v odraslosti 
- Sekundarna travmatizacija otrok pri fizičnem nasilju partnerjev 

 
Doc. dr. Igor BAHOVEC  

- Družbena vizija in delovanje papeža Frančiška  
- Teologija ljudstva oziroma kulture in prispevek družbeno-kulturne analize v njej  
- Laudato si': ekološko vprašanje in krščanstvo  
- Poklicanost in poslanstvo družine v Cerkvi in sodobnem svetu  
- Pastoralni premiki in izzivi posinodalna spodbude Amoris Laetitia  
- Primerjava pastoralnega dela z zakonci in družinami v Amoris Laetitia in Pridite in 

poglejte 
- Inkulturacija, srečanje vere in kulture v mozaikih Centra Aletti in p. Marka Rupnika  
- Vloga Karitasa v sodobnem času  
- Ubogi in krščanstvo: izziv prednostne odločitve za uboge 
- Prostovoljno in civilno delovanje kristjanov v Sloveniji  
- Družbena in verska vloga cerkvenih laičnih gibanj, skupnosti in združenj (lahko študija 

primera ali primerjalna analiza nekaj gibanj)  
- Družbeni nauk Cerkve ter njegovo poznavanje in uresničevanje med slovenskimi 

kristjani (lahko tudi posamezni vidik)    
- Krščanstvo in civilna družba  
- Prostovoljno delo v sodobni družbi  
- Skupnost v Cerkvi in družbi (varianta: Občestvo v Cerkvi)  
- Krščanstvo in politika: primer ustanovnih očetov Evrope unije  
- Slovenska religioznost v kontekstu stanja in trendov v Evropi  
- Sodobna spoznanja sociologije religije 
- Sodobni komunitarizem in družbeni nauk Cerkve : podobnosti in razhajanja  
- Sodobni svet med sekularizacijo in desekularizacijo  
- 50 let po izidu Nevidne religije Tomaža (Thomasa)  Luckmanna: kaj ima povedati 

danes?  
- Film kot posredovalec duhovnosti in krščanske kulture  



- Inkulturacija krščanstva v sodobno zahodno kulturo  
- Medkulturni dialog in religije (lahko primer Slovenije) 
- Odnos slovenskih kristjanov do migrantov iz pravoslavnega in islamskega okolja v 

Sloveniji  
- Odnos do polpretekle zgodovine, slovenska sprava in vloga krščanstva pri tem  
- Mučenci 20. in 21. stoletja: pričevanje in vir za prenovo krščanstva  
- Oseba in skupnost v viziji in praksi sodobnega krščanstva  
- Podoba Cerkve v medijih  
- Postmoderna kultura in alternativna duhovnost (varianta: new age duhovnost)  
- Postmoderna kultura in krščanstvo  
- Družina in male skupine (varianta: zakonske skupine)  
- Družina kot območje in vir evangelizacije  
- Družina in duhovnost, religija  
- Vloga malih skupin za življenje župnije  
- Dopolnjevanje, komplementarnost med spoloma in med tremi generacijam, temelj in 

vir naroda in družine  
- Simbol in mit v tradiciji Cerkve in v sodobnem času 
- Izkustvo simbola pri umetnosti Plečnika, Kregarja in Rupnika 
- Množični mediji in mladi: vpliv množičnih medijev in sodobnih socialnih omrežij na 

mlade 
 

Doc. dr. Mateja CVETEK 
Področje razvojne psihologije: 

- Značilnosti čustvenega razvoja posameznika v različnih razvojnih obdobjih 
- Značilnosti socialnega razvoja posameznika v različnih razvojnih obdobjih 
- Značilnosti duhovnega razvoja posameznika v različnih razvojnih obdobjih 
- Odnosi s starši v različnih razvojnih obdobjih 
- Odnosi s sorojenci v različnih razvojnih obdobjih 
- Odnosi z vrstniki v različnih razvojnih obdobjih 
- Relacijske potrebe v različnih razvojnih obdobjih 

Področje pomoči družini: 
- Dinamika profesionalnega odnosa med klientom in strokovnjakom 
- Izkušnje medosebnih odnosov in zadovoljenost relacijskih potreb 
- Funkcionalni in nefunkcionalni relacijski vzorci 
- Medgeneracijski prenos relacijskih vzorcev 
- Medgeneracijski prenos vrednot 
- Funkcionalni in nefunkcionalni vzorci spoprijemanja s čustvi  
- Funkcionalna in nefunkcionalna kognitivna prepričanja 
- Odnos do bolečine 
- Dinamika obžalovanja in odpuščanja 

Področje zakonske in družinske ocene: 
- Značilnosti funkcionalne in nefunkcionalne družinske dinamike ter klinična ocena 

družinske dinamike 
- Značilnosti funkcionalne in nefunkcionalne partnerske/zakonske dinamike ter klinična 

ocena partnerske/zakonske dinamike 
- Značilnosti funkcionalnega in nefunkcionalnega starševstva ter klinična ocena 

starševstva 



- Klinična ocena zrelosti za sklenitev zakonske zveze 
Področje psihopatologije: 

- Življenje z duševno motnjo  
- Relacijske potrebe pri ljudeh z duševno motnjo 
- Značilnosti čustvovanja pri ljudeh z duševno motnjo 
- Družine z družinskim članom z duševno motnjo 
- Družine z otrokom s posebnimi potrebami  
- Duševne motnje in partnerski odnosi  
- Kvaliteta socialnih odnosov in posameznikovo zdravje 

Področje spolnosti: 
- Zdrave in nezdrave oblike spolnosti 
- Spolna vzgoja v družini 
- Doživljanje spolnosti  
- Spolnost in partnerski/zakonski odnos  
- Primerjava psihološkega in krščanskega pogleda na človekovo spolnost 

 
Doc. dr. Drago Jerebic 

- Vpliv družine na oblikovanje odnosa do Boga 
- Duhovnost in psihoterapija 

- Spoved in psihoterapija 

- Zdrave in nezdrave oblike religioznosti 
- Avtentičnost v pastoralni in psihoterapevtska drži  
- Vloga skupnosti v pastoralnem procesu 

- Vloga skupine v psihoterapevtskem procesu 

- Psihološki vidik karizmatičnih skupnosti 
- Čustvena regulacija v zakonskem odnosu 

- Nezvestoba v zakonskem odnosu in na družbeno političnem področju 

- Projekcijsko introjekcijske dinamike v terapevtskem delu 

- Projekcijsko introjekcijske dinamike v pastoralnem delu 

- Zasvojenosti 
 

Doc. dr. Sara JEREBIC 
- Intimnost v partnerskem/zakonskem odnosu 
- Navezanost v otroštvu in v odrasli dobi 
- Predzakonski in zakonski odnosi 
- Ocenjevalni pristopi na področju zakonske in družinske diagnostike 
- Faze v procesu klinične presoje 
- Ocena družinskega nasilja 
- Ocena zlorabe otrok 
- Travma v otroštvu v povezavi s partnerskim odnosom 
- Travma v otroštvu v povezavi s starševskim odnosom 
- Transgeneracijski in medgeneracijski prenos obremenjujočih izkušenj 
- Različne oblike nasilja in odnosi 
- Travmatski dogodki in duhovnost 
- Doživljanje in soočanje s težkimi pre/izkušnjami  
- Različni vidiki potravmatske rasti  
- Odpornost pri otrocih, mladostnikih in odraslih 



- Kemične zasvojenosti in odnosi 
- Vedenjske zasvojenosti in odnosi 
- Različne oblike družine in odnosi v družini 
- Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju 
- Različne tehnike, pristopi in intervence pri obravnavi otrok in mladostnikov 
- Svetovanje in psihoterapevtska obravnava otrok in mladostnikov 
- Izgorelost in odnosi 
- Razveza in otroci 
- Nezvestoba in odnosi 
- Doživljanje neplodnosti in partnerski odnos 
- Doživljanje rejništva 
- Žalovanje po izgubah  
- Terapevtski odnos 
- Pomoč otrokom, zakoncem in staršem v stiski  
- Relacijska zakonska in družinska terapija 

 
Doc. dr. Tanja PATE 

- Čuječnost in zdravje 
- Čustvena regulacija in odnos do telesa 
- Duhovnost in kronična bolezen v družini 
- Duhovnost in odnos do telesa in zdravja 
- Družinski odnosi in kronična bolezen 
- Kvaliteta življenja, opolnomočenje in (kronična) bolezen 
- Odziv družine na travmatične izkušnje in stres 
- Osebnostna rast in življenjske izkušnje  
- Partnerski odnosi in travmatične izkušnje ter stres 
- Partnerstvo in kronična bolezen 
- Potravmatska stresna motnja in njen vpliv na življenje  
- Potravmatska rast in dolgotrajna bolezen 
- Razvojna perspektiva kronične bolezni 
- Samopodoba, samospoštovanje in bolezen 
- Starševstvo in kronična bolezen v družini 
- Žalovanje in spoprijemanje s kronično boleznijo 
- Čvrstost, optimizem in osebnostna rast  

 
Doc. dr. Saša POLJAK LUKEK 

Področje: psihični razvoj partnerstva in družine 
- Starševstvo 
- Stili vzgoje 
- Sodelovanje matere in očeta pri vzgoji otrok v družini 
- Discipliniranje otrok v družini 
- Kaznovanje kot vzgojno sredstvo 
- Kaznovanje v vzgoji in simptomi depresivne motnje v odraslosti 
- Kaznovanje v vzgoji in simptomi tesnobne motnje v odraslosti 
- Medgeneracijski prenos vzgojnih metod otrok v družini 
- Omejevanje v vzgoji 
- Sledenje otrokovim potrebam v vzgoji 



- Navezanost in stili vzgoje v družini 
- Družina in majhen otrok 
- Družina in mladostnik 
- Mladi odrasel in duševno zdravje 
- Odhod otrok od doma in osamosvajanje mladega odraslega  
- Ločitev in starševska stiska 
- Krivda in starševska vloga 
- Nemoč in starševska vloga 
- Konflikti v zakonskem odnosu in starševska vloga 
- Partnerski odnos in duševno zdravje 
- Usklajevanje starševske vloge matere s profesionalno kariero 
- Usklajevanje starševske vloge očeta s profesionalno kariero 
- Čustveni trikotnik v družinskem sistemu 
- Regulacija čustev pri otroku in stil vzgoje v družini 
- Stresni dogodek in prilagoditev družinskega sistema  
- Družina v različnih obdobjih razvoja 
- Izguba v družini 
- Področje:  temeljni pojmi zakonske in družinske terapije 
- Struktura zakonske in družinske terapije 

- Terapevtski odnos v zakonski in družinski terapiji 

- Zakonski in družinski terapevt: njegove značilnosti, duševno zdravje, usklajevanje 

profesionalne in zasebne vloge 

- Načrtovanje in ocenjevanje v zakonski in družinski terapiji 

- Intervencije v družinski zakonski in družinski terapiji 

- Sprememba v družinski zakonski in družinski terapiji 

- Zaključevanje terapevtskega procesa v zakonski in družinski terapiji  

Doc. dr. Nataša RIJAVEC KLOBUČAR 
- Različne oblike pomoči družinam, zakoncem in staršem 

- Tranzicija v starševstvo 

- Partnerstvo ob rojstvu otroka 

- Mlado starševstvo 

- Družina v sodobni družbi 

- Supervizija dela z zakonci in družinami 

- Spoprijemanje z ločitvijo 

- Različne oblike pomoči strokovnim delavcem  

- Vzroki in posledice ločitve za otroke in odrasle 

- Spremembe po ločitvi 

- Pomoč otrokom, staršem in družini ob in po  ločitvi  

- Izobraževanje za partnerske in družinske odnose 

- Komunikacija med zakoncema in v družini 

- Zasvojenost pri posamezniku, zakoncema in v družini  

- Nasilje  

- Partnerski odnosi 

Izr. prof. dr. Barbara SIMONIČ 



- Funkcionalnost in nefunkcionalnost čustvenega procesiranja  
- Starševstvo, vzgoja in družinsko življenje ter povezanost s funkcionalnostjo 

posameznikovega razvoja, delovanjem v odnosih in zdravjem 
- Družinski odnosi, doživljanje posameznikov ob soočanju s psihičnimi in fizičnimi 

boleznimi  
- Oblikovanje in učinkovitost preventivnih programov in intervencij na področju psiho-

fizičnega zdravja, odnosov in družinskega življenja 
- Značilnosti in izzivi partnerskih odnosov ter procesi razreševanja partnerskih zapletov 
- Doživljanje procesov sprave in odpuščanja 
- Soočanje z izgubami in smrtjo ter oskrba žalujočih in umirajočih 
- Odnos do šole in vzgojno-izobraževalnih procesov 
- Terapevtski odnos in terapevtske spremembe 
- Soočanje z ločitvijo 
- Funkcionalnost in nefunkcionalnost čustvenega procesiranja  
- Starševstvo, vzgoja in družinsko življenje ter povezanost s funkcionalnostjo 

posameznikovega razvoja, delovanjem v odnosih in zdravjem 
- Družinski odnosi, doživljanje posameznikov ob soočanju s psihičnimi in fizičnimi 

boleznimi  
- Oblikovanje in učinkovitost preventivnih programov in intervencij na področju psiho-

fizičnega zdravja, odnosov in družinskega življenja 
- Značilnosti in izzivi partnerskih odnosov ter procesi razreševanja partnerskih zapletov 
- Doživljanje procesov sprave in odpuščanja 
- Soočanje z izgubami in smrtjo ter oskrba žalujočih in umirajočih 
- Odnos do šole in vzgojno-izobraževalnih procesov 
- Terapevtski odnos in terapevtske spremembe 
- Soočanje z ločitvijo 
- Različni dejavniki v procesu potravmatske rasti 
- Psihične dinamike in različni vidiki doživljanja pri brezdomcih  
- Doživljanje otrok v rejništvu in posvojitvi 
- Različni vidiki doživljanja in dinamike v družinah z otroci s posebnimi potrebami 
- Različni vidiki doživljanja in dinamike v družinah s člani z duševnimi motnjami 
- Značilnosti doživljanja mladih staršev 
- Dimenzije procesa tranzicije v starševstvo 
- Duhovnost in soočanje z boleznijo 
- Vloga duhovnosti pri soočanju z ločitvijo zakoncev oz. partnerjev 
- Značilnosti partnerskega odnosa pri mladih parih ločenih staršev 
- Pojavnost religiozne zlorabe v družini in povezanost s posameznikovim doživljanjem 

odnosa z Bogom 
- Dimenzije navezanosti in duhovno-religiozno izkustvo 
- Povezava med duhovnostjo in zadovoljstvom z življenjem pri starejših osebah 
- Povezanost med posameznikovo kvaliteto odnosa s starši in kvaliteto odnosa s 

sorojenci 
- Vloga duhovnosti pri soočanju s spontanim splavom 
- Strah pred intimo med staršema in praznovanje v družini 
- Nasilje nad starostniki 
- Pojav nezvestobe v povezavi z različnimi osebnimi in relacijskimi dimenzijami 
- Različne dimenzije doživljanja pri odraslih otrocih alkoholikov 



- Povezanost med vzgojnimi stili in doživljanjem lastnega telesa 
- Psihično in fizično nasilje v partnerskem odnosu 
- Kvaliteta odnosov na delovnem mestu  v povezavi z različnimi osebnostnimi in 

relacijskimi dejavniki 
- Medvrstniško nasilje in odnosi v družini 
- Sindrom izgorelosti na delovnem mestu  
- Skrivnosti  v družini 
- Osebnostne in odnosne značilnosti oseb odvisnih od internetnih vsebin 
- Motnje hranjenja v kontekstu medosebnih odnosov 
- Različni izzivi in zapleti v obdobju najstništva v povezavi z odnosi v družini 
- Proces žalovanja in vidiki žalovanja glede na različne kontekste 
- Navezanost, doživljanje sebe in drugih ter značilnosti medosebnih odnosov 
- Kemične in nekemične odvisnosti, medosebni odnosi in značilnosti posameznika 
- Osamljenost pri starostnikih 
- Različne dimenzije discipliniranja otrok in posledice 
- Doživljajski vidiki in soočanje s težkimi izkušnjami pri osebah v sodnih in pravnih 

postopkih 
- Relacijska zgodovina in osebnostne značilnosti spolnih prestopnikov 
- Samospoštovanje, osebnostne karakteristike in značilnosti medosebnih odnosov v 

povezavi z različnimi vidiki spolnosti 
- Duhovnost in potravmatska rast pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu 
- Vzroki, okoliščine, doživljanje in razreševanje različnih oblik nasilja 
- Perfekcionizem, njegovi izvori in posledice 
- Strah pred intimo v povezavi z različnimi psihofizičnimi dimenzijami in doživljanjem 
- Različni vidiki psihičnega delovanja oseb in relacijski izzivi glede na različna razvojna 

obdobja 


