
 

DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

 

 

UL-TEOLOŠKA FAKULTETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 

RAZPISUJE 

PROGRAM ZA DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

 

  

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje v študijskem letu 2022/23potrebno oddati 

elektronsko prijavo, na spletni strani Teološke fakultete UL., jo natisniti in podpisano poslati na  

Teološko fakulteto. 

Po elektronski prijavi, prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake 

ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi 

obveznimi overjenimi dokazili, v prijavnem roku najkasneje do 15. 9. 2022 pošljite na 

naslov:  

 

           Teološka fakulteta UL 

           Poljanska c. 4 

           1000 Ljubljana 

   

s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program DUHOVNO 

IZPOPOLNJEVANJE«. 

Program prinaša poglobljeno znanje s področja sodobne in svetopisemske duhovnosti, 

duhovnosti cerkvenih očetov, krščanskih Cerkva in sodobnih duhovnih gibanj ter s področja 

duhovnosti v bogoslužju, literaturi, glasbi in filmu. Seznanja z duhovnostjo duhovnikov, 

posvečenih oseb, laikov, samskih in poročenih. Velik del programa je posvečen praktičnemu 

uvajanju v duhovnost. 

V študijski program so vabljeni vsi, ki želijo: narediti nekaj več za svojo celostno osebnostno 

in duhovno rast, poživiti teološko-duhovno znanje in delo z ljudmi, strokovno okrepiti delo 

pričevanja v veri, odkrivati srčiko nove evangelizacije in pastoralne prenove v Cerkvi na 

Slovenskem, bolj celostno odgovoriti na pastoralne izzive, postati osebni duhovni 

spremljevalec in voditelj manjših skupin (molitvene, biblične, zakonske ipd.), postati 

usposobljen za vodenje duhovnih programov v okviru župnije, v domovih duhovnosti in v 

drugih cerkvenih in kulturno-prosvetnih ustanovah. 

 

Trajanje študija 

Študijski program za Duhovno izpopolnjevanje je enoletni program, ki se izvaja  dve študijski 

leti. Obsega 10 predmetov,  40 kreditnih točk po ECTS. 

 

Šolnina 

Šolnina za študijsko leto 2022/23je objavljena na spletni strani TEOF. 

 

 

 

 



Vpisni pogoji 

 

V študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje se lahko vpišejo 

diplomanti prvo ali drugo stopenjskih študijskih in višješolskih programov. Slednjim 

lahko Komisija za študijske zadeve UL TEOF določi diferencialne izpite. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

- povprečno oceno zaključenega študija (40 %), 

- oceno pri izbirnem izpitu (60 %). 

 

Izbirni izpit sestoji iz ocene: 

- bibliografije, nagrad, referenc (40 %), 

- dosedanjega strokovnega dela (30 %), 

- razgovor s komisijo (30 %). 

 

Prijava 

Kandidati za študij Duhovnega izpopolnjevanja morajo za vpis oddati elektronsko prijavo 

na spletni strani Teološke fakultete UL.  

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake 

ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi 

obveznimi overjenimi dokazili, v prijavnem roku najkasneje do 15. 9. 2022 pošljite na 

zgoraj navedeni naslov Teološke fakultete v Ljubljani. 

 

Priloge:  

 - overjena potrdila o izobrazbi (diploma in izpis ocen), 

- bibliografijo ter morebitne reference, nagrade ... 

 

Informativno mesto 

Referat za izpopolnjevanje, tel.: (01) 232-56-86, referatizp@teof.uni-lj.si, 

ana.rozman@teof.uni-lj.si,   ter na http://www.teof.uni-lj.si. 

 

Vpisna mesta 

Ljubljana 30 

 

Vpis 

Izbrani kandidati bodo pisno povabljeni k vpisu. Vpis bo izveden do 10. oktobra 2022. 

 

mailto:referatizp@teof.uni-lj.si
mailto:ana.rozman@teof.uni-lj.si
http://www.teof.uni-lj.si/


ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA 

 

 

UL-TEOLOŠKA FAKULTETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 

RAZPISUJE 

PROGRAM ZA  IZPOPOLNJEVANJE ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA 

                  

Prosimo vas, da pred prijavo natančno pregledate navodila ter postopke in roke za prijavo na 

razpis. 

 

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje v študijskem letu 2022/23 je potrebno oddati 

elektronsko prijavo, na spletni strani Teološke fakultete UL, jo natisniti in podpisano poslati na  

Teološko fakulteto. 

 

Prijava 

Kandidati za študij Programa za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija morajo 

prijave za vpis oddati elektronsko  do vkl. 31. 8. 2022 na spodaj navedeni naslov Teološke 

fakultete v Ljubljani. 

Po elektronski prijavi, prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite 

(poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi overjenimi 

dokazili, v prijavnem roku najkasneje do vkl. 31. 8. 2022 pošljite na naslov:  

 

           Teološka fakulteta UL 

            Poljanska c. 4 

            1000 Ljubljana 

            s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program ZAKONSKA IN DRUŽINSKA 

TERAPIJA«. 

  

Informativno mesto 

Referat za izpopolnjevanje, tel.: (01) 232-56-86, referatizp@teof.uni-lj.si, 

ana.rozman@teof.uni-lj.si,   ter na http://www.teof.uni-lj.si 

 
Program Zakonske in družinske terapije traja dve leti. Terapevtski program slušatelje usposablja 
za sistemsko razumevanje družine in posameznika. Med pomembnejšimi temami študija so 
razvoj posameznika, intimnih odnosov in družine, medgeneracijski prenos čustvenih vzorcev, 
teorija navezanosti, psihopatologija posameznika, parov in družine, nasilje v družini, spolne, 
fizične in čustvene zlorabe, terapevtski modeli v družinski terapiji in terapiji parov, supervizija v 
družinski terapiji.  
 
Trajanje študija  
Študijski program za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija, traja dve študijski leti in 
obsega 60 ECTS.  
  
Šolnina  
Šolnina za študijsko leto 2022/23 je objavljena na spletni strani TEOF. 
 
Vpisni pogoji 
  
Vpisni pogoji V študijski program za izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije se 
lahko vpiše, kdor je končal univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali 
študijski program prve stopnje (ali enakovredno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu) 
ustreznih strokovnih področij (humanistično, pedagoško, socialno, zdravstveno in 
družboslovno).  

mailto:referatizp@teof.uni-lj.si
mailto:ana.rozman@teof.uni-lj.si
http://www.teof.uni-lj.si/


 
Diplomanti programov z drugačno usmeritvijo se lahko vpišejo v program, če pred vpisom 
oziroma v prvem letu študija opravijo študijske obveznosti, ki jih glede na različnost strokovnega 
področja določi ustrezni organ fakultete v obsegu 16 kreditnih točk.  
  
V program se lahko vpišejo tudi diplomanti programov z višjo stopnjo od navedene. 
  
Vpisna mesta 
Ljubljana 30  
  
Vpis  
V primeru prevelikega števila prijav, bo izveden izbirni postopek. Izbrani kandidati bodo pisno 
povabljeni k vpisu. Vpis bo izveden do 30. septembra 2022. 
 

Priloge: 

- overjena potrdila o izobrazbi (diploma in izpis ocen), bibliografijo ter morebitne 

reference, nagrade … 

 

Če je kandidat že pred vpisom pridobil tudi druga znanja, spretnosti ali nagrade, naj doda 

overjena dokazila o: 

- avtorstvu pri nagrajeni študentski nalogi (Prešernova, Tomaževa nagrada; priložiti dokazilo), 

- avtorstvu pri člankih v reviji z recenzijo (priložiti bibliografijo in kopije člankov), 

- strokovni specializaciji ali drugih diplomah z visokošolskega študija (priložiti dokazilo), 

- drugih strokovnih podiplomskih tečajih z veljavno listino (priložiti dokazilo), 

- drugih pomembnih dosedanjih dejavnostih in delu (navesti v prilogi). 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:  

 

• dosedanje strokovne reference, strokovno delo, bibliografija, nagrade (25%) 

• povprečna ocena predhodnega zaključenega študija (15%)  

• ocena pri diplomi in/ali diplomskem izpitu ali drugi obliki zaključka študija (10%)  

• pri kandidatih, ki nimajo diplome, diplomskega izpita ali druge oblike zaključka 

študija, se povprečna ocena študija iz prejšnje alineje upošteva v 25%  

• razgovor s komisijo, pri katerem kandidat pokaže poznavanje in razgledanost na 

področju zakonskih in družinskih odnosov (50%).« 

 

V primeru omejitve vpisa bodo sprejemni razgovori in sicer 5. 9. in 6. 9. 2022 od 9.00 do 

14.00 ure. 



 

PASTORALNO IZPOPOLNJEVANJE 

 

 

UL-TEOLOŠKA FAKULTETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 

RAZPISUJE 

PROGRAM ZA  PASTORALNO IZPOPOLNJEVANJE 
 

Program je namenjen duhovniškim kandidatom. 

 

  

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2022/23je potrebno 

oddati elektronsko prijavo, na spletni strani Teološke fakultete UL., jo natisniti in 

podpisano poslati na  Teološko fakulteto. 

Po elektronski prijavi, prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake 

ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi 

obveznimi dokazili, v prijavnem roku najkasneje do 1. 10. 2022 pošljite na naslov:  

 

Teološka fakulteta UL 

Poljanska c. 4 

1000 Ljubljana 

            s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program PASTORALNO 

IZPOPOLNJEVANJE«. 

 

Trajanje študija 

Izpopolnjevanje traja eno leto in obsega 38 kreditnih točk po ECTS. 

 

Šolnina  

Šolnina za študijsko leto 2022/23 bo objavljena na spletni strani TEOF.  

Vpisni pogoji  

V študijski program za Pastoralno izpopolnjevanje se lahko vpiše, kdor je zaključil:  

a) predbolonjski univerzitetni študijski program Teologija, 

b) enoviti študijski program 2. stopnje programa Teologija,  

c) univerzitetni študijski program Teološke in religijske študije,  

d) dvopredmetni/dvodisciplinarni študijski program Teološke študije,  

e) pedagoški študijski program 2. stopnje Teologija,  

f) visokošolski strokovni študijski program Teologija.  

 

Kandidati, ki so zaključili programe pod točkami c), d) in f), morajo pred vpisom opraviti 

študijske obveznosti določene s programom v obsegu 20 kreditnih točk po ECTS.  

  

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

- povprečno oceno zaključenega študija (40 %), 

- oceno pri izbirnem izpitu (60 %); 

- izbirni izpit sestoji iz ocene: bibliografije, nagrad, referenc (40 %); 

- dosedanjega strokovnega dela (30 %); 



- razgovora s komisijo (30 %).  

 

Vpisna mesta 

Ljubljana 30  

 

Prijava  

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake 

ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi 

obveznimi dokazili, v prijavnem roku najkasneje do 1. 10. 2022. 

 

Kandidati za študij Pastoralnega izpopolnjevanja oddajo prijavo za vpis elektronsko in jo 

natisnjeno in podpisano  s potrebnimi dokazili pošljejo do 1. oktobra 2022 na zgoraj 

navedeni naslov Teološke fakultete v Ljubljani.  

 

Vpis  

Izbrani kandidati bodo pisno povabljeni k vpisu. Vpis bo izveden do 10. oktobra 2022. 
 

 



GEŠTALT  PEDAGOGIKA 

 

 

UL-TEOLOŠKA FAKULTETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 

RAZPISUJE 

 

študijski program za izpopolnjevanje: 

 GEŠTALT PEDAGOGIKA 
 

 

 

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje v študijskem letu 2022/23 je potrebno oddati 

elektronsko prijavo, na spletni strani Teološke fakultete UL, jo natisniti in podpisano 

poslati na  Teološko fakulteto. 

 

Vpisni pogoji 

 

V študijski program Geštalt pedagogika se lahko vpišejo: 

1. Diplomanti 1. stopnje oz. študijskega programa, ki ustreza najmanj 1. stopnji z 

ustreznih strokovnih področij (teologija, izobraževalne vede in izobraževanje 

učiteljev, socialno delo, družbene vede, humanistične vede, zdravstvo) in imajo 

najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi; 

2. Diplomanti 2. stopnje oz. študijskega programa, ki ustreza najmanj 2. stopnji z 

ustreznih strokovnih področij (teologija, izobraževalne vede in izobraževanje 

učiteljev, socialno delo, družbene vede, humanistične vede, zdravstvo); 

3. Diplomanti študijskih programov 1. stopnje oz. študijskih programov, ki ustrezajo 

najmanj 1. stopnji z drugih strokovnih področij, če imajo najmanj 3 leta delovnih 

izkušenj na področju dela z ljudmi in pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so 

bistvene za vključitev v program; te obveznosti po potrebi določi komisija za študijske 

zadeve TEOF UL in obsegajo od 10 do 20 ECTS; 

4. Diplomanti študijskih programov 2. stopnje oz. študijskih programov, ki ustrezajo 

najmanj 2. Stopnji z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravijo študijske 

obveznosti, ki so bistvene za vključitev v program; te obveznosti po potrebi določi 

Komisija za študijske zadeve TEOF UL in obsegajo od 10 do 15 ECT; 

5. Diplomanti študijskih programov 1. stopnje oz. študijskih programov, ki ustrezajo 

najmanj 1. stopnji z drugih strokovnih področij, če imajo najmanj 3 leta delovnih 

izkušenj na področju dela z ljudmi in pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so 

bistvene za vključitev v program; te obveznosti po potrebi določi komisija za študijske 

zadeve TEOF UL in obsegajo od 10 do 20 ECTS; 

6. Kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in izpolnjujejo tudi ostale 

navedene pogoje. 

 

Prijava 

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje v študijskem letu 2022/23 je potrebno oddati 

elektronsko prijavo na spletni strani Teološke fakultete UL. Pravilno izpolnjeno prijavo za 

vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se 

podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi overjenimi  dokazili, v prijavnem roku 

najkasneje do 15. 9. 2022 pošljite na naslov:  



 

 

Teološka fakulteta UL 

            Poljanska c. 4 

            1000 Ljubljana 

            s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program: GEŠTALT PEDAGOGIKA«. 
          

 

OBVEZNA DOKAZILA K PRIJAVI ZA VPIS: 

- notarsko ali upravno overjena fotokopija diplome zaključenega študijskega programa 

(prve stopnje 180 KT ali 240 KT (veljaven po 11. 6. 2004); visokošolskega strokovnega 

ali univerzitetnega študijskega programa, veljavnega pred 11. 6. 2004), 

- dokazila o povprečni oceni študija in oceni diplome (potrdilo o opravljenih izpitih) oz. 

notarsko ali upravno overjena fotokopija priloge k diplomi, 

- sklep o priznavanju tujega izobraževanja - priložijo kandidati,  ki so zaključili 

izobraževanje v tujini. 
  
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:  

- povprečna ocena diplomskega/magistrskega študija (30 %), 

- ocena diplomskega/magistrskega dela oz. diplomskega/magistrskega izpita (20 %), 

- ocena pri izbirnem izpitu (50 %). 

 

Izbirni izpit je sestavljen iz ocene: 

- bibliografija, nagrade, reference (40 %), 

- dosedanje strokovno delo (40 %), 

- razgovor s komisijo (20 %). 

 

Šolnina 

Šolnina za študijsko leto 2022/23 je objavljena na spletni strani TEOF. 

Informativno mesto 

Referat za izpopolnjevanje, tel.: (01) 232-56-86, referatizp@teof.uni-lj.si, 
ana.rozman@teof.uni-lj.si, ter na http://www.teof.uni-lj.si. 

 

Vpisna mesta 

Ljubljana 40 

 

Vpis 

Izbrani kandidati bodo pisno povabljeni k vpisu. Vpis bo izveden do 30. septembra 2022. 

 

 

 

mailto:referatizp@teof.uni-lj.si
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KARITATIVNO IN HUMANITARNO DELO 

  

 

UL-TEOLOŠKA FAKULTETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 

RAZPISUJE 

 

 študijski program za izpopolnjevanje: 

KARITATIVNO IN HUMANITARNO DELO 

 

Prosimo vas, da pred prijavo natančno pregledate navodila ter postopke in roke za prijavo na 

razpis. 

 

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje v študijskem letu 2022/23je potrebno oddati 

elektronsko prijavo na spletni strani Teološke fakultete UL, jo natisniti in podpisano 

poslati na - Teološko fakulteto. 

 

Vpisni pogoji 

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. 

Prijava 

 

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje v študijskem letu 2022/23 je potrebno oddati 

elektronsko prijavo na spletni strani Teološke fakultete UL. Pravilno izpolnjeno prijavo za 

vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se 

podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi overjenimi dokazili, v prijavnem roku 

najkasneje do 1. 10. 2022 pošljite na naslov:  

 

           Teološka fakulteta UL 

            Poljanska c. 4 

            1000 Ljubljana 

            s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program:« KARITATIVNO IN 

HUMANITARNO DELO«. 

          

Informativno mesto: Referat za izpopolnjevanje, tel.: (01) 232-56-86; 

referatizp@teof.uni-lj.si; ana.rozman@teof.uni-lj.si  

 ter na http://www.teof.uni-lj.si  

 

 

 

 

 OBVEZNA DOKAZILA K PRIJAVI ZA VPIS: 

 

-       notarsko ali upravno overjena fotokopija diplome zaključenega študijskega programa 

(prve stopnje 180 KT ali 240 KT (veljaven po 11. 6. 2004); visokošolskega 

strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa, veljavnega pred 11. 6. 2004),  

mailto:referatizp@teof.uni-lj.si;%20ana.rozman@teof.uni-lj.si
http://www.teof.uni-lj.si/


-       dokazila o povprečni oceni študija in oceni diplome (potrdilo o opravljenih izpitih) 

oz. notarsko ali upravno overjena fotokopija priloge k diplomi, 

-       sklep o priznavanju tujega izobraževanja - priložijo kandidati,  ki so zaključili 

izobraževanje v tujini. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na naslednje kriterije: 

  

- povprečna ocena predhodnega študija (50 %) 

- ocena pri izbirnem izpitu (50 %) 

 

Izbirni izpit sestoji iz  treh delov: 

- bibliografija, nagrade, reference (30 % točk skupne ocene) 

- dosedanje strokovno delo (40 % točk skupne ocene) 

- razgovor s komisijo 30 % točk skupne ocene) 

 

Šolnina 

Šolnina za študijsko leto 2022/23 bo objavljena na spletni strani TEOF. 

 

Informativno mesto 

Referat za izpopolnjevanje, tel.: (01) 232-56-86, referatizp@teof.uni-lj.si, 
ana.rozman@teof.uni-lj.si,   ter na http://www.teof.uni-lj.si. 

 

Vpisna mesta 

Ljubljana 35 

 

Opomba: V primeru zadostnega števila prijav, se bo program izvajal tudi v Mariboru, če bodo 

v Ljubljani mesta zapolnjena. 

 

 

Vpis 

Izbrani kandidati bodo pisno povabljeni k vpisu. Vpis bo izveden do 10. oktobra 2022. 
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SUPERVIZIJA ZA ZAKONSKO IN DRUŽINSKO TERAPIJO  
TER SVETOVANJE 
 

 
UL-TEOLOŠKA FAKULTETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 

 
RAZPISUJE 

 
PROGRAM ZA  IZPOPOLNJEVANJE SUPERVIZIJA ZA ZAKONSKO IN DRUŽINSKO TERAPIJO 

TER SVETOVANJE 
                  

Prijava za vpis na študijski program za izpopolnjevanje:  

SUPERVIZIJA ZA ZAKONSKO IN DRUŽINSKO TERAPIJO TER SVETOVANJE 
 za študijsko leto 2022/2023 

 
Prosimo vas, da pred prijavo natančno pregledate navodila ter postopke in roke za prijavo na 
razpis. 
 
Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2022/2023 je potrebno oddati 
elektronsko prijavo, na spletni strani Teološke fakultete UL., jo natisniti in podpisano poslati na  
Teološko fakulteto. 

Prijava 

Kandidati za študij Programa za izpopolnjevanje Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo in 
svetovanje morajo prijave za vpis oddati elektronsko  do 31. 8. 2022 na spodaj navedeni naslov 
Teološke fakultete v Ljubljani. 
Po elektronski prijavi, prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg 
ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi dokazili, v prijavnem roku 
najkasneje do  31. 8. 2022 pošljite na naslov:  
 
           Teološka fakulteta UL 
            Poljanjska c. 4 
            1000 Ljubljana 
            s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program. 
 »SUPERVIZIJA ZA ZAKONSKO IN DRUŽINSKO TERAPIJO IN SVETOVANJE«. 
  

Informativno mesto:  Referat za izpopolnjevanje, tel.:01) 232-56-86,   
referatizp@teof.uni-lj.si; ana.rozman@teof.uni-lj.si 

          ter na http://www.teof.uni-lj.si. 
 
 
 

POGOJI ZA VPIS: 
 
V študijski program za izpopolnjevanje Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo ter svetovanje se 

lahko vpišejo: 
- diplomanti s končanim študijskih programom druge stopnje (ali z enakovredno izobrazbo po 

Zakonu o visokem šolstvu) ustreznih strokovnih področij (humanistično, pedagoško, socialno, 
storitveno, zdravstveno in družboslovno), ki imajo končan tudi program za izpopolnjevanje 

Zakonska in družinska terapija ali program za izpopolnjevanje Geštalt Pedagogika. 
- diplomanti s končanim študijskim programom druge stopnje (ali z enakovredno izobrazbo po 

Zakonu o visokem šolstvu) ustreznih strokovnih področij (humanistično, pedagoško, socialno, 
storitveno, zdravstveno in družboslovno), ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 

strokovnega psihoterapevtskega ali svetovalnega dela. 
 

V skladu s 121. členom Statuta UL pogoje za vpis v študijski program za izpopolnjevanje 
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izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Postopek vodi pooblaščena 
oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča senat 

članice oziroma univerze skladno s 77. oz. 47. členom Statuta UL. 
 
 
 
 

V primeru  omejiteve vpisa: 
V primeru večjega števila prijavljenih se med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izberejo 

kandidati na podlagi pogojev za izbiro. Pri tem se upoštevajo naslednja merila: 
- povprečna ocena končanega študijskega programa druge stopnje ali enakovrednega programa po 

Zakonu o visokem šolstvu (10 %) 
- ocena diplomskega/magistrskega dela oz. diplomskega/magistrskega izpita končanega študijskega 

programa druge stopnje ali enakovrednega programa po Zakonu o visokem šolstvu (10 %) 
- ocena pri izbirnem izpitu (80 %) 

 
Izbirni izpit sestoji iz ocene: 

- bibliografije, nagrad, referenc (20 %) 
- dosedanjega strokovnega dela (30 %) 

- razgovora s komisijo (50 %). 
 
 

Trajanje študija: 
Program traja eno leto in se zaključi z zadnjim opravljenim izpitom. Kdor opravi vse obveznosti po 
študijskem programu izpopolnjevanja dobi potrdilo o uspešno zaključenem programu za 
izpopolnjevanje Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo ter svetovanje. 
 
Študijski program za izpopolnjevanje Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo ter svetovanje 
obsega 24 ECTS. Obvezni predmeti imajo skupaj 18 ECTS, izbirni 6 ECTS. 
 
 
Šolnina  
Šolnina za študijsko leto 2022/23 bo objavljena na spletni strani Teof. 
  
Vpisna mesta 
Ljubljana 30   
  
Vpis  
V primeru prevelikega števila prijav, bo izveden izbirni postopek. Izbrani kandidati bodo pisno povabljeni k 
vpisu. Vpis bo izveden do 30.9.2022 
 
Priloge: 
- overjena potrdila o izobrazbi (diploma in izpis ocen), bibliografijo ter morebitne reference, nagrade … 
 
Če je kandidat že pred vpisom pridobil tudi druga znanja, spretnosti ali nagrade, naj doda overjena 
dokazila o: 
- avtorstvu pri nagrajeni študentski nalogi (Prešernova, Tomaževa nagrada; priložiti dokazilo), 
- avtorstvu pri člankih v reviji z recenzijo (priložiti bibliografijo in kopije člankov), 
- strokovni specializaciji ali drugih diplomah z visokošolskega študija (priložiti dokazilo), 
- drugih strokovnih podiplomskih tečajih z veljavno listino (priložiti dokazilo), 
- drugih pomembnih dosedanjih dejavnostih in delu (navesti v prilogi). 
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