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Univerzitetni študijski program prve 
stopnje Teološki in religijski študiji 

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

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

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

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

Študenti o študiju

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

Boštjan, študent Teoloških in religijskih študij
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Komu je program namenjen?

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

Kaj se bom na študiju naučil? 

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

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- neprofitne organizacije 
- javna uprava 
- kultura
- vzgojitelj v nekaterih dijaških domovih
- katehist.

 Nekaj temeljnih predmetov: 
1. letnik

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

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

2. letnik

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

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

3. letnik

Religije in pravo
Filozofija in teologija prava. Verstva in njihovi pravni sistemi. Zgodovina 
kanonsko-pravnih virov. 

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

Drugostopenjski magistrski študijski 
program Religiologija in etika

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

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

Študenti o študiju

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

Taja, študentka Religiologije in etike

Komu je program namenjen? 

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

Kaj se bom na študiju naučil?

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

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

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

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

 Nekaj temeljnih predmetov:

1. letnik

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

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

2. letnik

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

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