
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KARITATIVNO IN HUMANITARNO 
DELO 

Osnovni podatki 
Ime programa Karitativno in humanitarno delo 
Lastnosti programa  
Vrsta izpopolnjevanje 
KLASIUS-SRV Podraven 6/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje (36100) 
ISCED • humanistične vede (22) 
KLASIUS-P • Humanistika (podrobneje neopredeljeno) (2200) 
KLASIUS-P-16 (ni podatka)                 
Frascati • Humanistične vede (6) 
Raven SOK Raven SOK 6 
Raven EOK Raven EOK 5 
Raven EOVK Kratki cikel 
Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 
Članice Univerze v Ljubljani • Teološka fakulteta, Poljanska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Trajanje (leta) 1 
Število KT na letnik 36 
Načini izvajanja študija drugo 

Temeljni cilji programa 
Izpopolnjevalno izobraževanje v karitativnem delu želi okrepiti že prej pridobljeno pastoralno teološko humanistično 
znanje in veščine ter jih nadgraditi tako, da bodo z novimi vsebinskimi in metodološkimi prijemi v oporo čim širšemu 
krogu ljudi s socialnimi problemi ter postajali tvorci novih oblik karitativnega dela. Zato program želi: 

• omogočiti diplomantom Teološke fakultete poglobitev in dopolnitev ter posodobitev njihovih znanj; diplomantom 
drugih področij, ki se zanimajo za specifična teoretska in praktična znanja s področja karitativnega dela, pomagati 
ta interes uresničiti; program želi na ta način vse udeležence usposobiti za kakovostnejše opravljanje njihovega 
karitativnega dela oziroma poslanstva; 

• usposobiti in senzibilizirati karitativne oz. pastoralne delavke in delavce za hitro prepoznavanje in opredelitev 
socialnih težav in stisk ter konkretno in ustvarjalno oblikovanje ustreznih odzivov oziroma oblik pomoči; 

• usposobiti (verske) vzgojitelje za uspešno posredovanje socialnih vrednot (predvsem mladim, a ne samo njim) - 
posebno vrednot solidarnosti, pravičnosti, dobrodelnosti, prostovoljstva - in načinov krepitve človekove socialne 
klenosti; 

• oblikovati solidarno-etično držo študentov, da bodo zmožni ustvarjati spoštljiv in konstruktiven ter dialoški odnos 
pomoči z ljudmi, ki so različni po religiji, narodnosti, nazoru in kulturi. 

Splošne kompetence (učni izidi) 
a) Karitativne in socialne kompetence: 

• senzibilnost za vprašanja s področja socialnih, družbenih, religioznih in kulturnih dejavnosti; 
• prepoznavanje kompleksnosti socialnih procesov; 
• fokusiranje socialnih in bivanjskih vprašanj in oblikovanje ustreznih strokovnih odgovorov; 
• senzibilnost za socialne odnose in za upoštevanje šibkejših posameznikov ali posameznic; 
• poznavanje in oblikovanje odnosov (skupnosti), ki omogočajo premagovanje oblik socialne izključenosti; 
• občutek za heterogenost različnih socialnih in drugih skupin ter sposobnost razreševanja konfliktov in konfliktnih 

situacij. 
b) Religiozne kompetence: 

• artikuliranje religijskih in teoloških vprašanj in oblikovanje odprtih religijsko socialnih vizij; 
• poznavanje in upoštevanje bibličnih in teoloških osnov karitativnega dela; 
• poznavanje krščanskega socialnega nauka oziroma socialne etike; 
• povezovanje in oplajanje karitativnega in socialnega delovanja z duhovnostjo, liturgijo in oznanjevanjem; 
• prepoznavanje in sprejemanje lastne religiozne biografije in njenega pomena za karitativno socialno delo. 



c) Svetovalne kompetence: 

• sposobnost aktivnega in empatičnega poslušanja; 
• poznavanje osnov svetovalnega komuniciranja; 
• znati nuditi posamezniku potreben suport pri iskanju rešitve iz njegovih socialnih težav in stisk; 
• motivirati posameznike ali skupine, da nudijo pomoči potrebnim primeren suport; 
• komunikativnost in zmožnost usklajevanja različnih interesov. 
d) Osebnostne kompetence: 

• prepoznavanje lastne življenjske zgodbe kot izhodišče za karitativno delo; 
• odkrivanje in prepoznavanje lastnih osebnostnih resursov kot tudi njihovih mej. 
e) Vodstvene in organizatorske kompetence 

• vodenje župnijske, škofijske in Slovenske karitas ter drugih karitativno socialnih (humanitarnih) ustanov; 
• koordiniranje župnijske karitas s škofijsko in Slovensko karitas; 
• koordiniranje karitativnega dela s drugimi področji delovanja župnije; 
• sodelovanje s socialnimi in drugimi humanitarnimi organizacijami; 
• upoštevanje cerkvene ter slovenske in evropske socialne zakonodaje; 
• komuniciranje z javnostmi; 
• pridobivati (materialna, denarna) sredstva, potrebna za karitativno socialno dejavnost. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 
• prepoznava in (empatično) razumeva (opredeli) človekove probleme, stiske in krize v njihovi raznolikosti ter v 

družbenem in religiozno-kulturnem kontekstu; 
• pozna Biblijo kot vrednotno in duhovno osnovo celotnega karitativnega dela in motivacije zanj; 
• Prepoznati socialni nauk Cerkve oziroma socialno etiko (njena temeljna načela) ter jih zna aplicirati v karitativnem 

delu, ki v središče postavlja človeka kot osebo; 
• Pozna: teoretične osnove (pojme) socialnega dela, osnovne metode socialnega dela, pozna celostno podobo 

človeka kot osnovo socialnega dela; 
• pozna sodobno organiziranost socialne države ter vlogo in delovanje nevladnega sektorja (različne humanitarne 

sisteme, različne oblike prostovoljstva v družbi in Cerkvi; predvsem področje karitativnega dela; 
• poznali osnove in zakonitosti svetovalnega pogovora oz. komuniciranja; 
• zna oz. obvlada temeljne metode in oblike pastoralnega dela v promociji zdravja in spremljanju bolnikov; 
• pozna značilnosti starostnega obdobja človeškega življenja z vidika celotnega gledanja na človeka s posebnim 

poudarkom na socialnih vidikih staranja in starosti v današnjih družbenih razmerah; 
• pozna sistem župnije in njenih temeljnih pastoralnih dejavnosti ter mesto in vlogo karitativnih dejavnosti (ter 

raznih karitativnih organizacij) v župniji; 
• zna oblikovati, organizirati in voditi karitativne in socialne programe na župnijski in širši lokalni ravni (kar vključuje 

partnersko sodelovanje); 
• pozna in razume zakonitosti in kriterije duhovnega spremljanja na področju pastoralnega oziroma karitativnega 

dela; 
• pozna cerkveno in civilno zakonodajo, ki se nanaša na karitativno in socialno delovanje; 
• razume človeka kot osebno, skupnostno in družbeno bitje in pozna načine in metode reševanja socialnih 

problemov in stisk preko skupnostnega dela; 
• pozna kadrovsko situacijo v karitativnih organizacijah v Sloveniji ter pozna vloge, lik in naloge vodje skupine 

profesionalcev ali prostovoljcev v karitativni organizaciji; 
• zna identificirati strateške cilje, načrtovati strateške usmeritve organizacije, ima znanje o vodenju in teamskem 

vodenju, sposoben je evalvacije uresničevanja strategij; 
• pozna okolje organizacije (institucionalno, organizacijsko, profesionalno), vplivne faktorje in kritične dejavnike 

pomembne za uspeh karitativnega projekta; 
• pozna in razume vlogo medijev za uspešno karitativno delovanje ter pozna osnove dela z mediji. 

Pogoji za vpis 
V študijski program se lahko vpišejo diplomanti starih visokošolskih in univerzitetnih programov ter prve ali druge 
bolonjske stopnje študijskih programov teoloških, socialnih in družboslovnih smeri ter diplomanti drugih 



višješolskih/strokovnih in visokošolskih področij. Slednjim lahko po potrebi komisija za študijske zadeve Teof UL določi 
diferencialne izpite. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
Če je število prijavljenih kandidatov večje od razpisanih mest, bodo kandidati za vpis morali poleg splošnih pogojev 
izpolnjevati še dodatne pogoje. Pri tem se upoštevajo naslednja merila: 

• povprečna ocena predhodnega študija (50 %) 
• ocena pri izbirnem izpitu (50 %) 
Izbirni izpit sestoji iz ocene: 

• bibliografija, nagrade, reference (30 %) 
• dosedanje strokovno delo (40 %) 
• razgovor s komisijo (30 %) 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 
Specifična znanja in spretnosti, ki jih je študent pridobil pred vpisom v program, lahko uveljavlja kot del študijskih 
obveznosti. Znanja morajo po vsebini ustrezati učnim vsebinam predmetov programa karitativno socialno delo. O 
priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija Teof UL. 
Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, se bodo upoštevala naslednja merila: 

• ustreznost pogojev za pristop in zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje, 
• primerljivost obsega izobraževanja z obsegom predmeta, pri katerem se obveznost priznava, 
• ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava. 
Če komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša 
število kreditnih točk pri predmetu. 

Načini ocenjevanja 
Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 
/ 

Pogoji za dokončanje študija 
Dokončanje vseh obveznosti predvidenih po programu, pridobitev 36 ECTS. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/


PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA S PREDVIDENIMI NOSILKAMI IN NOSILCI PREDMETOV 
Ni členitve (študijski program) 
1. letnik, OBVEZNI PREDMETI 

 Kontaktne ure  
 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 
Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. RSPIS Raziskovanje socialnih 
problemov in stisk 

Igor Bahovec, 
Katarina Kompan 
Erzar 

15 15 10   60 100 4 Celoletni ne 

2. BAIBPVKD Biblična antropologija in 
biblična praksa v 
karitativnem in 
humanitarnem delu 

Maksimilijan 
Matjaž, Marjan 
Turnšek 

15 15 10   60 100 4 Celoletni ne 

3. DN Družbeni nauk in etično 
moralne dileme v 
karitativnem in 
humanitarnem delu 

Igor Bahovec, 
Roman Globokar 

20 10 10   60 100 4 Celoletni ne 

4. OSIKD Osnove socialnega, 
karitativnega in 
humanitarnega dela 

Katarina Kompan 
Erzar 

15 15 10   60 100 4 Celoletni ne 

5. SIKVKD Svetovanje in komuniciranje 
v karitativnem in 
humanitarnem delu 

Barbara Simonič 10  30   60 100 4 Celoletni ne 

6. ZVKDIS Zakonodajni vidiki 
karitativnega in 
humanitarnega dela ter 
sociale 

Stanislav Slatinek 15 15 10   60 100 4  ne 

 Skupno 90 70 80 0 0 360 600 24  
Udeleženec programa z obveznimi predmeti zbere 24 kreditnih točk  (celoten program obsega 36 kreditnih točk). 

1. letnik, IZBIRNI PREDMETI (12 KT) 
 Kontaktne ure  
 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 
Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 



1. SVBUIM Starost v bogatenju, upanju 
in minevanju 

Katarina 
Kompan Erzar 

10 10 10   45 75 3  da 

2. KDVSŽ Karitativno delo v strukturi 
župnije 

Peter 
Kvaternik 

10 10 10   45 75 3  da 

3. KDVLO Karitativno delo v lokalnem 
okolju 

Vinko Škafar 10 10 10   45 75 3  da 

4. PIDSB Pastoralno in duhovno 
spremljanje bolnikov 

Rafko Valenčič 20 20 20   90 150 6  da 

5. OIVKDVŽ Organiziranje in vodenje 
karitativnega dela v župniji 

Katarina 
Kompan Erzar 

10 10 10   45 75 3  da 

6. DPVKD Duhovna pomoč v 
karitativnem delu 

Ivan 
Platovnjak 

10 10 10   45 75 3  da 

7. SPVKD Skupnostna praksa v 
karitativnem delu 

Igor Bahovec 10 10 10   45 75 3  da 

8. DSČV Delo s človeškimi viri Stanko Gerjolj 10 10 10   45 75 3  da 
9. SMKONS Strateški management kot 

odgovor na spremembe 
Tomaž Erzar 10 10 10   45 75 3  da 

10. PMIPS Projektni management in 
pridobivanje sredstev 

Vojko 
Strahovnik 

10 10 10   45 75 3  da 

11. MIKSA Mediji in karitativno socialni 
angažma  

Janez Vodičar 10 5 15   45 75 3  da 

12. SKISDVDIC Struktura karitativnega in 
socialnega dela v družbi in 
Cerkvi 

Katarina 
Kompan Erzar 

10 10 10   60 90 3  da 

 Skupno 130 125 135 0 0 600 990 39  
Udeleženec programa z izbirnimi predmeti zbere 12 kreditnih točk (celoten program obsega 36 kreditnih točk). 
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