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Študijski program Zakonski in družinski študiji študente 
seznanja z različnimi temami s področja družine oz. 
skupnosti. 

Zaradi svoje interdisciplinarnosti študij močno posega 
na področje psihoterapije (področje družbenih ved, 
ožje področje psihologije) ter družinskega in zakons-
kega svetovanja (področje zdravstva in sociale). 
V okviru študija študenti izbirajo med dvema smerema; 
in sicer Zakonska in družinska terapija ter Svetovalno 
in preventivno delo z zakonci in družinami. 

Magistri in magistrice zakonskih in družinskih študijev
imajo teoretično in metodološko znanje, da lahko 
načrtujejo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo svetoval-
no, edukativno ter preventivno delo z družinami, 
zakonci oziroma partnerji ter posamezniki. 

Med študijem se študenti srečujejo s temami kot so 
zakonski konflikti, nezvestoba in ločitev, travmatična 
izkustva, zlorabe ter zasvojenosti vseh vrst, predzakons-
ka problematika, razvoj ter psihopatologija posamezni-
ka in družine, funkcionalno starševstvo, raziskovalno 
delo ter filozofsko-teološki vidiki zakona in družine.

Posebno pozornost študijski program namenja komu-
nikaciji, reševanju konfliktov, pogajanju in zaznavam 
odnosov posameznikov znotraj družine. Diplomanti se 
tako naučijo pomagati družinam razvijati veščine, ki 
jih le-te potrebujejo, da izpolnijo izzive družinskega 
življenja in njenega okolja.

Zgodovina študija

V študijskem letu 2000/2001 se je prvič izvajal študijski 
program specializacije iz Zakonske in družinske 
terapije, kar predstavlja začetek organiziranega študija 
zakonske in družinske terapije v Sloveniji. Kmalu zatem 
je Teološka fakulteta pričela izvajati še magistrski 
študijski program Zakonski in družinski študiji in 
doktorski študijski program s področjem Zakonske in 
družinske terapije ter izpopolnjevalni program 
Zakonska in družinska terapija.

Študenti o študiju

Imamo obvezna predavanja 4-krat na teden, vaje temeljijo na 
igri vlog (igranje različnih pristopov terapije, igranje družine, 
igranje zakonskega para) ter seminarje. Študij je zelo življenjski 
in te dejansko prisili, da začneš delati na sebi. 

Sanja

Zakonski in družinski študiji odpirajo svet v popolnoma novi 
dimenziji. Ko vstopaš v stik z emocionalno platjo življenja, v 
nekem trenutku doživiš sebe in druge v popolnoma novi, 
pristnejši luči. In ti postane jasno - da človeka ne naredi niti 
demografija niti socialno-ekonomski položaj, marveč odnosi, ki 
jih vzpostavlja in živi. Zakonski in družinski študiji zahtevajo 
odkrivanje globine, ki se je bojimo, in terjajo, da stopamo preko. 
Prepoznavanje in povezovanje okolja/sistema, razmerij in 
odnosov med pripadniki tega okolja in posameznikove intrapsi-
he omogočijo razumevanje samega sebe, drugih in razlogov, 
zaradi katerih smo takšni, kakršni smo. Študij je zahteven z 
vidika odkrivanja svojega notranjega sveta, a je prava izbira za 
vse, ki v sočloveku vidijo potenciale in so se, v želji po tem, da mu 
pomagajo to notranjo moč odkriti, pripravljeni odpreti njegove-
mu svetu doživljanja.

Metka 

Za nadaljevanje študija na 2. stopnji  sem se odločila zaradi 
zanimanja za tovrstno tematiko in veselja do dela z družinami. 
Menim, da daje ta študij širino, ki jo bom lahko uporabila na 
različnih področjih dela. Prisotnost na predavanjih je obvezna, 
študij pa poteka v obliki predavanj in vaj.

Lavra

 

Teologija

Religiologija in etika

Zakonski in družinski študiji

Programi izpopolnjevanja

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Poljanska cesta 4

1000 Ljubljana

Referat
01 434 58 18

referat@teof.uni-lj.si

Teološka fakulteta - enota Maribor
Slovenska ulica 17

predavanja - Slomškov trg 20
2000 Maribor

059 080 132
referat-mb@teof.uni-lj.si

www.teof.uni-lj.si

     Nekaj temeljnih predmetov:

1. letnik
Družinski in zakonski sistem
Sistemska teorija o družini: podsistemi, vloge, pravila ter vzorci 
komunikacije in čustvovanja v družinskem sistemu. Medgeneracijsko 
prenašanje vedenjskih, čustvenih in mišljenjskih vzorcev, teorija 
navezanosti. 

Specifični problemi v družini 
Problem različnih oblik zlorab čustvenih, spolnih in fizičnih ter zgodovin-
ski pogled na njih. 

2. letnik
Pomoč zakonu in družini 
Obširna analiza in delo z družino, posebej s/z: transferjem in kontratrans-
ferjem, projekcijsko intojekcijsko identifikacijo, afektivnim psihičnim 
konstruktom, disregulacijo/regulacijo afekta, psihobiološkimi stanji, 
temeljnimi terapevtskimi veščinami.

Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine 
Ocene in obravnave glavnih duševnih motenj, težav in bolezni. Duševne 
motnje z relacijskega in družinskega vidika. 

Beležka:

Komu je program namenjen? 

- Tistim, ki jih zanima delo na področju:
 • družin
 • partnerskih odnosov
 • posameznikov.
- Tistim, ki želijo nadaljevati študij na izpopolnjevanju  
 Zakonska in družinska terapija (čeprav program NI pogoj).

Kaj se bom na študiju naučil?

- dela z družino, zakonci, otroci in starostniki
- razumeti in kritično ovrednotiti partnerske, zakonske in  
 družinske dinamike, dejavnike rasti in razvoja, dejavnike  
 tveganja za razvoj problematike in patologije ter 
 mehanizme sprememb
- kritično pregledovati znanstvene in strokovne vire s tega  
 področja ter izvajati samostojno znanstveno-raziskovalno  
 delo na področju zakonske in družinske problematike.

Kako postanem zakonski in družinski terapevt?

1. del: program Zakonski in družinski študiji 

2. del: izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija 

3. del: stažiranje oz. praksa.

Kje sem po končanem študiju zaposljiv?

- po opravljenem izpopolnjevanju Zakonske in družinske  
 terapije lahko delujem kot zakonski in družinski   
 terapevt
- v nevladnih organizacijah s področja socialnega varstva in  
 dela z družinami 
- v organizacijah, kjer se ukvarjajo s tematiko medosebnih  
 odnosov.
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