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Enoviti magistrski študijski program 
druge stopnje Teologija 

- 300 ECTS
- 5 let (10 semestrov)
- izvaja se v Ljubljani
- naziv: magister/magistrica teologije

Študijski program Teologija je temeljni program 
Teološke fakultete, ki se izvaja v duhu tradicije in 
povezanosti s pristojnimi Cerkvenimi ustanovami 
(Slovensko škofovsko konferenco in redovnimi 
skupnostmi) in s potrebami drugih organizacij.

Teologija daje  širino na strokovnem in osebnostnem 
področju. 

Študij je interdisciplinaren združuje humanistične 
vede kot so zgodovina, antropologija, filozofija, kultur-
ologija, arheologija, biblične vede, psihologija, 
sociologija, vzgojne in retorične vede itd. Gre za študij 
z dolgo tradicijo, ki vključuje široko klasično izobraz-
bo, da bi lahko lažje razumeli osebo v luči teoloških 
dognanj tako iz primarnih virov kot tudi iz tradicije 
teoloških ved. 

Študenti o študiju

Študij na fakulteti mi je prinesel globino razumevanja 
medčloveških odnosov. Biti veren in svojo vero živeti pomeni 
živeti odnos z Bogom, odnos, ki ga gradimo z Bogom pa je temelj 
vseh odnosov, ki jih tkemo z ljudmi. 

Andrej, študent enovitega mag. programa Teologija

Komu je program namenjen? 

- laikom, ki želijo poglobiti svoje teološko znanje
- duhovniškim in redovniškim kandidatom
- pogoj za vpis je opravljena matura ali poklicna matura z  
 opravljenim petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil? 

- z znanstveno doslednostjo in razgledanostjo odgovarjati  
 na verske, kulturne, družbene in etične izzive ter na   
 potrebe sodobnega časa in prostora
- uporabljati dialog kot temeljno sredstvo sporazumevanja  

 v današnjem svetu
- spoznati se s temeljnimi besedili s področja   
 krščanstva, verstev, filozofije in drugih humanističnih ved.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- v cerkvenih službah in na področju verske, karitativne,  
 socialne in vzgojne dejavnosti 
- javna uprava, politično področje, medijske in založniške  
 hiše, neprofitne organizacije, stiki z javnostjo.

 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

Eksegeza evangelijev
Analiza izbranih tekstov treh evangelijev in študij osrednjih evangeljskih 
tem: nebeško kraljestvo, večja pravičnost, vera, odrešenje.

Osnovno bogoslovje
Pri osnovnem bogoslovju iščemo podobo Boga z nami in med nami, kako 
se Bog razodeva in kako nas odrešuje. 

3. letnik

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem
Predstavitev zgodovinskega konteksta ter teološko branje izbranih 
Pavlovih in Katoliških pisem.

Osnovna moralna teologija
Preučuje se vloga Svetega pisma v moralni teologiji, naravni moralni 
zakon, vest, kreposti, človeško dejanje (actus humanus), greh in 
spreobrnjenje.   

4. letnik

Ekumenizem
Pomen dialoga med krščanskimi cerkvami v današnjem svetu, posledice 
razkola med krščanskimi cerkvami.

Splošna liturgika
Spoznavanje splošnih pojmov in zgodovine liturgike ter govorice 
bogoslužnih znamenj, ki omogočajo dialog in izkustvo s skrivnostjo 
onkraj znamenj.

5. letnik

Veščine in etika javnega nastopanja 
Študenti odkrivajo liturgično vlogo, ki jo ima homilija in se vadijo v 
celostnem vključevanju pridige v bogoslužje.

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, kulturnega, 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.

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 srečavanje 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.

Univerzitetni dvodisciplinarni 
študijski program prve stopnje 
Teološki študiji 

- 90 ECTS
- 3 leta (šest semestrov)
- v Ljubljani povezljiv z dvopredmetnimi   
 študijskimi programi Filozofske fakultete  
 Univerze v Ljubljani 
- v Mariboru povezljiv z dvopredmetnimi   
 študijskimi programi Filozofske fakultete
 Univerze v Mariboru 
- naziv: diplomant/diplomantka ... in
 diplomant/diplomantka teoloških študijev 

Pri univerzitetnem dvopredmetnem študijskem 
programu prve stopnje Teološki študiji gre za interdisci-
plinarni pristop, ki prvenstveno sega na področje 
teologije, posredno pa na področja filozofije, 
sociologije, psihologije in etike. 

Program temelji na biblično-teoloških prvinah. 
Človeka pojmuje v luči biblično-krščanskega izročila, 
kar pomeni, da v tej paradigmi človek kot družbeno 
odnosno in duhovno bitje vedno znova presega ujetost 
trenutka. V tej perspektivi filozofija programa postavlja 
v središče izobraževalnega procesa osebo v trenutku in 
situaciji tukaj in sedaj. 

Diplomanti in diplomantke teoloških študijev pridobijo 
temeljna znanja o religijski, cerkveni in družbeni 
situaciji v evropskem prostoru; seznanijo se z možnost-
mi ekumenskega ter medverskega dialoga in razvijejo 
čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. 

Komu je program namenjen?

- tistim, ki bi radi pridobili temeljna znanja s   
 področja teoloških in religijskih študijev, a bi hkrati radi  
 študirali še na drugem področju
- tistim, ki bi želeli interdisciplinarno študirati in to vpeti v  
 vsakdanje življenje
- pogoj za vpis je splošna matura ali poklicna matura s  
 petim predmetom.

Kaj se bom na študiju naučil?

- sposobnosti samostojnega in kritičnega razumevanja  
 osnovnih družbenih, kulturnih in religijskih pojavov v  
 njihovih zgodovinskih kontekstih
- zmožnosti izražanja prepričanj, (samo)kritike,   
 duhovno-etične drže, samoučenja in samovzgoje
- temeljnih znanj o religijski, cerkveni in družbeni situaciji  
 v južnem in vzhodnem evropskem prostoru; zmožnosti  
 ekumenskega in medverskega dialoga; senzibilnosti za  
 teološka vprašanja v kontekstu kulturne problematike v  
 Republiki Sloveniji.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- program je interdisciplinaren, zato so zaposlitvene   
 možnosti odvisne tudi od izbire drugega predmeta
- študij je namenjen izobraževanju učiteljev za predmete 
 s področja verstev, etike in državljanske vzgoje.

 Nekaj temeljnih predmetov: 
1. letnik

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

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

2. letnik

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

Osnovno bogoslovje in religiologija
Predmet obravnava različne razsežnosti religije s posebnim 
poudarkom na sistemu verovanj.

3. letnik

Patrologija
Zapisi in učenje cerkvenih očetov in ostalih zgodnjekrščanskih piscev, 
razumevanje prvih krivoverstev in razvoja regule fidei.

Skrivnost troedinega Boga
Božje iskanje človeka in človekovo iskanje Boga, zgodovinski pregled 
razumevanja razodevanja Boga in sodobna pojmovanja  Božje skrivnosti.
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Markovega in Lukovega.

Osnovno bogoslovje in religiologija
Predmet obravnava različne razsežnosti religije s posebnim 
poudarkom na sistemu verovanj.

3. letnik

Patrologija
Zapisi in učenje cerkvenih očetov in ostalih zgodnjekrščanskih piscev, 
razumevanje prvih krivoverstev in razvoja regule fidei.

Skrivnost troedinega Boga
Božje iskanje človeka in človekovo iskanje Boga, zgodovinski pregled 
razumevanja razodevanja Boga in sodobna pojmovanja  Božje skrivnosti.


