
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

UČNI NAČRTI 1. STOPNJE  
ŠTUDIJA PSIHOTERAPEVTSKE ZNANOSTI 

NA SFU LJUBLJANA 
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Naslov učne enote / predmeta  DIFERENCIALNA PSIHOPATOLOGIJA: 
PSIHOTRAVMATOLOGIJA  

Semester B6 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 15  

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit 

Predavatelj/ica Pred. mag. Miran Možina, dr. med.,  dr. Damir del Monte 

 Opis vsebine: 
Predmet Psihotravmatologija želi podati antropološke in psihološke  elemente inter- in 
multidisciplinarne teorije travme. Teoretični razumevanje tega pojava je ključnega pomena za 
krmarjenje po različnih teoretičnih konceptualizacijah travme. Pragmatični cilj predmeta je prenos 
veščin, primernih za prepoznavanje travmatiziranih klientov, oblikovanje ustreznega pristopa do 
njih in razvoj primerno občutljivost in strpnost do travme.  
 

Temeljna literatura: 
Herman J. 1992 Trauma and Recovery Basic Books NY  
Cvetek R. 2009 Bolečina preteklosti Mohorjeva združba Celje  
Repič T. 2008 Nemi kriki spolne zlorabe Mohorjeva združba Celje 
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Naslov učne enote / predmeta  ETIKA 

Semester B4 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost, propedevtika 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Esej + pisni izpit  

Predavatelj/ica Viš. pred. mag. Janko Bohak, asist. Parov Anzelc 

Opis vsebine: 

 Pojasnitev pojmov: morala, etika, avtonomija, odgovornost pri nudenju pomoči; vprašanja 
norm in vrednot, ki so pomembne za psihoterapevtsko ravnanje. 

 kodeksi etike in profesionalne prakse 

 osnovna etična načela v psihoterapevtski praksi (odnos med klientom in terapevtom, 
zaupnost informacij, varnost klientov,  sklenitev začetnega dogovora, usposobljenost, 
supervizija, strokovno izpopolnjevanje, shranjevanje podatkov, oglaševanje, raziskovanje, 
pravni postopki, odgovornost do psihoterapevtske stroke). 

 pregled etičnih teorij, zgodovinski razvoj etike 
 

 Temeljna literatura: 

 ETIČNI KODEKS PSIHOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI NA FAKULTETI ZA PSIHOTERAPEVTSKO 
ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI (SFU LJUBLJANA) 

 Bohak, J. ETIKA PSIHOANALIZE 

 Bohak, J. ETIKA ZA PROPEDEVTIKO 

 Interno gradivo: IZVORI MORALE 

 MANIFEST GIBANJA SVETOVNI ETOS SLOVENIJA 

 Kohlberg, L. ESSAYS ON MORAL DEVELOPMENT, VOL. I: THE PHILOSOPHY OF MORAL 
DEVELOPMENT. (1981) 

 Bohak, J. TEORIJA MORALNEGA RAZVOJA PO L.KOHLBERGU 

 Harcourt, E. THE PLACE OF PSYCHOANALYSIS IN THE HISTORY OF ETHICS.  

 Petrovič, R. UVOD V KANTOVO ETIKO. 
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Naslov učne enote / predmeta  KVALITATIVNO INTERPRETIRANJE  

Semester B5 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 20 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja 100% prisotnost na predavanjih in aktivno 
sodelovanje 

Predavatelj/ica dr. Ana Kolar 

Namen predmeta 

Seznanitev z osnovnimi koncepti interpretacij kvalitativnih podatkov. 

Opis predmeta 

Kvalitativno interpretiranje ima izjemno vlogo v psihoterapevtski praksi saj so podatki s katerimi 
psiohterapevt razpolaga v času terapije večinoma kvalitativne narave. S tega stališča je pomembno, 
da se terapevt zaveda pomena objektivnih interpretaciji in kako jih doseči. Kvalitativno 
interpretiranje pa igra pomembno vlogo tudi pri raziskovanju psihoterapije. Predmet predstavi 
metode uporabljene v kvalitativnem raziskovanju in predstavi prakse zbiranja podatkov, ki 
omogočajo objektivne interpretacije. Poudarek je na tem kako in na kakšen način najbolj objektivno 
interpretirati kvalitativne podatke.  

Obravnavana vsebina 

 Kaj so kvalitativni podatki in kje vse jih najdemo? 

 Pomen kvalitativnega interpretiranja v psihoterapiji 

 Razvoj objektivne interpretacije kvalitativnih podatkov 

 Izzivi s katerimi se sooča kvalitativno interpretiranje v psihoterapiji 

Metode poučevanja in učenja 

Cilj poučevanja je seznanitev študentov z obravnavano tematiko in razvoj veščin razmišljanja, ki jih 
obravnavana tematika zahteva. Predmet se izvaja po principu poglobljenega učenja (ang.: deep 
learning).  

 Predavanja in diskusija: Razlaga snovi temelji na primerih s katerimi se študentje 
poistovetijo in so del njihovega študijskega programa. Študentje so aktivno vključeni v 
proces predavanj skozi diskusijo.  

 Testi: Več manjših testov na podlagi katerih študentje preverjajo razumevanje obravnavane 
tematike. 

 Projekt: Individualni projekti temeljijo na konkretnih primerih s področja psihoterapije in se 
pričnejo izvajati že v času predavanj kjer je študentom nudeno neposredno mentorstvo. 
Študentje dokončajo projekt samostojno po izvedbi vseh predavanj. 
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Načini ocenjevanja 

 Aktivna prisotnost:30% 

 Testi: 30% ocene 

 Projekt: 40% ocene 

 Ocenjevanje: 6-10 (pozitivno); 1-5 (negativno) 

Gradivo 

 McLeod, John (2001) Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy, Sage, Ltd. 

 Thompson, A. R. and Harper, D. (2011) Introduction in Qualitative Research Methods in 
Mental Health and Psychotherapy: A Guide for Students and Practitioners (eds D. Harper 
and A. R. Thompson), John Wiley & Sons, Ltd. 

 Yeh, Christine J. And Inman, G (2007) Qualitative Data Analysis and Interpretation in 
Counseling Psychology: Strategies for Best Pr.actics. The Counseling Psychologist, Vol 35, 
Issue 3, pp. 369 – 403. 
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Naslov učne enote / predmeta  KRIZNE INTERVENCE 

Semester  B6 

Število ECTS kreditov  2 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Predstavitev seminarskih nalog/pisni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar 

Cilji:  
Prepoznavanje krize, poznavanje ustreznih intervenc in uporaba učinkovitih metod in tehnik 
interveniranja v terapevtski situaciji. Prepoznavanje rizičnih dejavnikov in ustrezno ravnanj v 
primeru samomorilnih teženj.  
 
Opis vsebine: 

 Pojmi: kriza, intervenca, vloga in pomen kriznih intervenc pri preprečevanju 

posttravmatskega stresnega sindroma in razvoja travme.  

 Različne oblike krize in kriznih dejavnikov. 

 Varovalni dejavniki in rizični dejavniki za razvoj PTSD.  

 Tehnike in metode kriznih intervenc v različnih okvirih in znotraj terapije. Vloga regulacije 

telesnih stanj pri kriznih intervencah. 

 Najpogostejše krizne intervence v terapevtskem okviru.  

 Samomorilnost, zlorabe, nasilje in panični napadi.  

 Retravmatizacija in regulacija PTSD. 

 Ključni faktorji učinkovitosti krizne intervence. 

 

Temeljna literatura: 
1. Roberts, A.R., Yeager, K.R. (2009). Pocket guide to Crisis intervention. New York. Oxford 

University press. 
2. Van der Kolk, B. (ed.). (1996). Traumatic stress. The effects of overwhelming Experience on 

Mind, Body and Society. New York. Guilford. (izbrana poglavja) 
3. Levine, P. (2007). Trauma trough a child's eyes. Berkeley. North Atlantic Books. (izbrana 

poglavja) 
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Naslov učne enote / predmeta NEVROZNANOST (Z BIOLOGIJO CELICE) 

Semester B1 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 15 (20) 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit  

Predavatelj/ica Doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, doc. dr. Neža Grgurevič 

Opis vsebine: 

 Lokalne možganske okvare in spoznavni deficiti:  
1. Kognitivni deficiti pri okvarah temenskega režnja (anatomija, funkcije, asimetrija 

terciarnih temenskih funkcij, okvare temenskega režnja in višje psihične funkcije, 
nevrološki sindromi levega temenskega režnja, nevrološki sindromi desnega 
temenskega režnja) 

2. Kognitivni deficiti pri okvarah senčničnega režnja (zgodnje raziskave: Wernicke, 
Brown in Schaefer, Behterev, anatomija, teorija kognitivnih funkcij SR, kognitivni 
simptomi pri poškodbah temporalnih režnjev, nevrološki sindromi senčničnih 
režnjev) 

3. Frontalna režnja in kognitivne funkcije (anatomija, funkcijske enote, povezave, 
teorija čelnih funkcij, nevropsihološki deficiti pri lokaliziranih okvarah čelnega 
režnja, nevrološki sindromi čelnega režnja) 

4. Zatilni reženj (anatomija, sindromi zatilnega režnja) 
  

 funkcionalna organizacija možganske skorje: sprejemanje, obdelava in shranjevanje 
informacij; hierarhična struktura: primarna, sekundarna in asociacijska področja; modalna 
specifičnost, progresivna lateralizacija v sekundarnih in terciarnih zonah 

 reguliranje budnosti:  vloga retikularne formacije, izvori aktivacije (instinktivni procesi in 
metabolizem, dražljaji iz okolja, planirana aktivnost) 

 programiranje, vodenje in nadzor aktivnosti 

 nevropsihološko ocenjevanje: metode ocenjevanja nevropsiholoških deficitov, testni 
postopki (nevropsihološko ocenjevanje funkcij temenskega, senčničnih režnjev, frontalnih 
funkcij, testi vizualnih funkcij) 

 klinična interpretacija testnih rezultatov 

 povezave med nevropsihologijo in psihoterapijo 

Temeljna literatura: 
Izbor iz: 

1. Cozolino, L. (2002). The neuroscience of psychotherapy. New York. Norton. 
2. Jensterle, Jože, Kobal, Miloš, Mlakar, Janez. Nevropsihološko ocenjevanje bolnikov z 

možganskimi okvarami : (Klinični pristop in prikaz primerov) = Neuropsychological 
assessment of brain damaged patients : (Clinical approach and case reports). Zdrav Vestn 
1992, letn. 61, št. 7, str. 341-345. 

3. Siegel, D. (2013). The developing mind. New York. Guilford. 
4. Whishaw, I.Q., Kolb, B. (2005). Fundamentals of Human Neuropsychology. N.Y, 

W.H.Freeman & Co.  
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Naslov učne enote / predmeta  OBLIKE PSIHOSOCIALNIH INTERVENC I + II 

Semester B2 (I) + B4 (II) 

Število ECTS kreditov  4 (I) + 3 (II) 

Kontaktne ure 30 + 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Seminarska naloga 

Predavatelj/ica Doc. dr. Andreja Poljanec (OPI 1), asist. dr. Anja Kozina (OPI2) 

 
Prakseologija: oblike psihosocialnih intervenc 1  
 
Cilji: 
poznavanje in prepoznavanje raznolikih oblik psihosocialnih intervenc v različnih okvirih (razvojno 
delo z otroki in mladimi, terapevtsko delo z odraslimi, delo s skupinami).  

Poznavanje pojma navezanosti ter njene emocionalne dinamike. Sposobnost analize emocionalnega 
konteksta ter regulacija te dinamike skozi besedne intervence. Razvijanje sposobnosti ustvarjanja 
odnosov varne navezanosti. 

Vsebina: 
Čustva, regulacija čustev, varna navezanost, oblikovanje čustvenega konteksta psihosocialnih 
intervenc, različne vloge terapevta v različnih psihosocialnih kontekstih,  
 
Prakseologija: oblike psihosocialnih intervenc 2 
 

Cilji: 

- Razumevanje osnovnih psihoterapevtskih konceptov 

- Uporaba osnovnih terapevtskih metod/teoretičnih konceptov  v praksi 

- Prepoznavanje svojih občutkov, ubesedenje le-teh, vzpostavljanje kontakta/prekinitev 

kontakta, prepoznavanje kontratransfernih občutkov… 

Vsebina: 
1. Teoretično znanje iz osnovnih metod psihoterapevtskega dela 

2. Vaje, ki omogočajo povezavo/stik s sabo 

3. Vaje igre vlog terapevta in klienta 

 
 

 

 Temeljna literatura: 
 
OPI 1: 
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 Bocchino, Rob (1999). Emotional literacy. To be a different kond of smart. Thousand Oaks. 
Corvin. 

 Capaccione, Lisa (2001). Living with feeling. New York. Tarcher, Putnam. 

 Fredricson, Barbara (2009). Positivity. Top - notch research reveals the upward spiral that 
will change your life. New York. Three rivers. 

 Goleman, Daniel. (2010). Čustvena inteligentnca. Ljubljana. MK. 

 Erzar, Kompan Erzar (2010). Teorija navezanosti. Ljubljana. Mohorjeva družba. 

OPI 2: 
 

 Yalom, D. I (2001).  The gift of therapy: An Open Letter to a New Generation of Therapists 
and Their Patients.  Harperperennial. 

 Erskine, R.G., Moursund, J.P. in Trautmann, R.L. (1999). Beyond emphaty. A therapy of contact 
in relationship. New York: Brunner-Routledge. 

 Storr, A. (1990). Umetnost psihoterapije. Ljubljana: UMco.   

 Modic, K. U in Žvelc, G. (2015).  Helpful Aspects of the Therapeutic Relationship in 

Integrative 

 Psychotherapy.  International Journal of Integrative Psychotherapy, 6, 1-25. 
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Naslov učne enote / predmeta  ''OKNA PRILOŽNOSTI'' 
Semester B4 

Število ECTS kreditov  1 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Izbirni obvezni 

Način ocenjevanja  

Predavatelj/ica Različni predavatelji 

Opis vsebine: 
 
Različna vsebina glede na študijsko leto. 
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Naslov učne enote / predmeta  OSNOVE KULTURNIH ŠTUDIJ I 

Semester B3 

Število ECTS kreditov  1 

Kontaktne ure 10 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Matej Černigoj 

Opis vsebine: 

 Pojem kulture in njegovi različni pomeni. 

 Pojem in namen kulturnih študij. 

 Teoretične osnove kulturnih študij (marksizem, strukturalizem, poststrukturalizem). 

 Epistemološki problemi preučevanja kulture. 

 Ontološke ravni kulture in kulturni relativizem. 

 Kultura in socialna resničnost.  

Učni cilji:  

 Študentje pridobijo osnovno razgledanost po področju kulturnih študij in drugih pristopov k 
preučevanju kulture ter spoznajo temeljne principe v ozadju pojava kulture in njegove 
dinamike.  

 

Temeljna literatura: 
 
Izbor iz:  
Barker, C. (2000). Cultural Studies. Theory and Practice. London, Thousand Oaks in New Delhi: Sage 

Publications. 
Brown, M.F. (2008). Cultural Relativism 2.0. Current Antrophology, 49(3), 363-383. 
Černigoj, M (2007). Jaz in mi – raziskovanje temeljev socialne psihologije. Ljubljana: IPSA. 
Debeljak, A., P. Stankovič, G. Tomc in M. Velikonja (ur.) (2002). Cooltura: uvod v kulturne študije. 

Ljubljana: Študentska založba. 
Stanković, P. (2000). Politike popa: Uvod v kulturne študije. Ljubljana: Založba FDV. 
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Naslov učne enote / predmeta  OSNOVE KULTURNIH ŠTUDIJ II 

Semester B4 

Število ECTS kreditov  1 

Kontaktne ure 10 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Seminarska naloga 

Predavatelj/ica Doc. dr. Matej Černigoj 

Opis vsebine: 

 subjektivnost in identiteta, 

 spolna identiteta, 

 etničnost in nacionalnost, 

 mediji in popularna kultura, 

 potrošništvo in druge ideologije sodobne kulture, 

 kulture drugih ljudstev, civilizacij in zgodovinskih obdobij. 

Učni cilji:  

 Študentje se z izdelavo in predstavitvijo seminarske naloge seznanijo z različnimi kulturnimi 
pojavi ter jih analizirajo v skladu s temeljnimi teoretskimi koncepti preučevanja kulture.  

Temeljna literatura: 
 
Izbor iz:  
Barker, C. (2000). Cultural Studies. Theory and Practice. London, Thousand Oaks in New Delhi: Sage 

Publications. 
Brown, M.F. (2008). Cultural Relativism 2.0. Current Antrophology, 49(3), 363-383. 
Černigoj, M (2007). Jaz in mi – raziskovanje temeljev socialne psihologije. Ljubljana: IPSA. 
Debeljak, A., P. Stankovič, G. Tomc in M. Velikonja (ur.) (2002). Cooltura: uvod v kulturne študije. 

Ljubljana: Študentska založba. 
Stanković, P. (2000). Politike popa: Uvod v kulturne študije. Ljubljana: Založba FDV 
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Naslov učne enote / predmeta  OSNOVE VODENJA PSIHOTERAPEVTSKEGA 
POGOVORA 

Semester B5 

Število ECTS kreditov  1 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Predstavitev seminarskih nalog/pisni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar 

Cilji: 
 
Slušatelji bodo osvojili osnovne sposobnosti aktivnega poslušanja, zrcaljenja in vrednotenja ter 
sposobnost opazovanja pogovora, ter razvili spretnosti naslavljanja, ter prepoznavanja različnih 
oblik terapevtske komunikacije. 

Vsebina: 

Teorija in praksa verbalne in neverebalne komunikacije. Oblikovanje komunikacije v procesu 
vzpostavljanja terapevtskega odnosa in omogočanju spremembe v procesu terapije. Oblike 
opazovanja in reflektiranja ter vodenja razgovora. Razumevanje feedbacka in sooblikovanje 
terapevtskega razgovora. Vrednotenje razgovora in oblike reflektiranja.   

 

 

Temeljna literatura: 
Stern, D. (2003). The present moment. New York. Nrton. 
Taffell, R. (2005). Breaking through to teens. New York. Guilford. 
Tannen, Deborah. (1990). You just don't understand. New York. Ballantines. 
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Naslov učne enote / predmeta  OTROŠKA IN ADOLESCENTNA PSIHIATRIJA  

Semester B4 + M2 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Predstavitev seminarskih 

Predavatelj/ica Doc. dr. Robert Oravecz, Viš. pred. dr. Albert Mrgole 

Opis vsebine: 

 Razvojna, fazno specifična psihopatologija  (vulnerabilnost);  

 temeljno znanje  diferencialne diagnostike psihiatričnih motenj otrok in mladostnikov; 

 pregled  otroške nevropsihiatrične nosologije (vedenjske motnje, čustvene in socialne 
motnje, razvojne motnje in motnje učenja, motnje hranjenja idr.); 

 teoretični koncepti nastanka in vzdrževanja psihosocialnih in psihiatričnih motenj v 
otroštvu (multivariantni kompleksni razlagalni modeli, celostni ali holistični pristop, 
interakcijski model psihosocialnega razvoja, koncept dejavnikov tveganja in varovalnih 
dejavnikov idr.) 

 societalni vidiki duševnega zdravja otrok (revščina, izključevanje in psihosocialni razvoj 
otrok; ekonomski in socialni dejavniki duševnega zdravja ter obrobne skupine otrok in 
mladostnikov) 

 preplet somatskih in psihičnih vplivov (somatsko pogojene psihične motnje; psihično 
pogojene somatske motnje);  

 socialno-pedagoško ozadje razvojno pogojenih motenj; strukture socialno-pedagoške in 
psihoterapevtske  oskrbe za otroke in mladostnike 

 otrokovi mikrosocialni sistemi in duševno zdravje (družina, šola) 

 sodobni pristopi v varovanju duševnega zdravja otrok 

 stroke in njihovo delovanje na področju varovanja duševnega zdravja otrok (zdravstvo, 
šolstvo, socialno varstvo, prostovoljci in nevladne organizacije); povezava med otroško 
psihiatrijo in psihiatrijo odraslih; delovanje mentalno higienskih služb; psihoterapija 
otrok in mladostnikov v okviru zdravstva, šolstva in socialnega varstva. 

 

Temeljna literatura: 
Izbor iz: 
Čebašek-Travnik Z., Rus-Makovec M., Delo z družino, Ljubljana, Psihiatrična klinika, 1996. 
Kraševec Ravnik E, ur. (1999). Varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Ljubljana: Inštitut 
za varovanje zdravja: Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za duševno zdravje 
otrok pri Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše.  
Zborniki Psihoterapija 1-17, Pedopsihiatrija 1-9, Ljubljana, Katedra za psihiatrijo in Psihiatrična klinika. 
Mash EJ, Barkley RA, ur (2003). Child Psychopathology. 2nd edition. New York: Guilford Press.  
Mash EJ, Barkley RA, ur (1998). Treatment of Childhood Disorder. 2nd edition. New York: Guilford 
Press. 
Morrison J, Anders TF (2001). Interviewing Children and Adolescents: Skills and Strategies for 
Effective DSM-IV Diagnosis. New York: Guilford Press. 
 

  



 
 

 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

Rovšnikova ulica 2, SI - 1000 Ljubljana 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: 38029812, 

transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 
www.sfu-ljubljana.si 

 

Naslov učne enote / predmeta  PERSPEKTIVE PSIHOTERAPEVTSKE ZNANOSTI 
(Novo) 

Semester B1 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Oddaja seminarske/ustni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Katarina Kompan Erzar, pred. mag. Miran Možina, 
dr. med. 

Namen: 
Študentje se seznanijo z zgodovino znanosti, razvojem koncepta znanosti in v tem okviru s 
konceptom psihoterapevtske znanosti in s strukturo študija psihoterapevtske znanosti, z razvojem 
psihoterapije do samostojne znanstvene discipline in poklica ter z razvojem posameznih 
psihoterapevtskih šol (modalitet, pristopov). Seznanijo se tudi s pravnimi in etičnimi vidiki in 
zahtevami poklica. Pomemben cilj je tudi razmejitev psihoterapevtske znanosti od sorodnih disciplin 
in analiza vpliva kliničnih in ne-kliničnih izkušenj na razvoj psihoterapevtskih teorij. 
Opis vsebine: 

 zgodovina znanosti, razvoj koncepta znanosti, teorija znanosti, organizacija raziskovanja 

 znanstvene osnove psihoterapije,  

 definicije psihoterapije, psihoterapevtske znanosti 

 globalizirana psihoterapija s posebnim poudarkom na razvoju psihoterapije v akademskem 
okvirju 

 dialektika razvoja psihoterapevtske stroke in psihoterapevtske znanosti 

 pravni in etični vidiki in zahteve poklica psihoterapevt in njihov vpliv na razvoj 
psihoterapevtske znanosti 

 izobraževanja iz psihoterapije: selekcija, akademska – neakademska, za prvi in drugi poklic; 
glavni stebri izobraževanj (teorija, supervidirana praksa, učna terapija), standardi in 
normativi izobraževanj; kvantitativni in kvalitativni kriteriji (kompetence, učni cilji) 

 zakonska regulativa na področju psihoterapije 

 indikacije in kontraindikacije za psihoterapijo 

 klasifikacije psihoterapevtskih pristopov: glede na globino, trajanje, število klientov 

 raziskave v psihoterapiji (npr. raziskave učinkovitosti in uspešnosti, raziskave o terapevtskem 
procesu, o skupnih in specifičnih faktorjih različnih psihoterapevtskih pristopov) 

 perspektive razvoja psihoterapevtske znanosti v povezavi z razvojem nevroznanosti 

 pregled raziskovanja psihoterapije v Sloveniji in primerjava s stanjem po svetu 
 

Obvezna literatura: 
- Heinz Laubreuter: About psychotherapy science 
- Horst Kaechele: Vloga raziskovanja psihoanalitičnih terapij v psihoanalitičnem 

izobraževanju: dvajset dobrih razlogov, zakaj naj bi vedeli več o raziskovanju 
- Peter Praper: Psihoanaliza, psihoterapija in znanost 
- Lea Šugman  Bohinc, Leonida Kobal: Prikaz evalvacijskih študij psihoterapije v Sloveniji 
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- Miran Možina: Shema za opazovanje in izvajanje učinkovite psihoterapije utemeljena na 
psihoterapevtski znanosti. V mojem članku pride v poštev za izpit samo del z naslovom 
Ključni dejavniki uspešne in učinkovite psihoterapije in Grawejeve smernice za načrtovanje 
terapije in za oblikovanje terapevtskega procesa. 

- Klaus Grawe: Uvod v nevropsihoterapijo 
- Miran Možina: Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri 
- Andrej Ule: Uvod v sodobne teorije znanosti  
- Tine Hribar: Uvod v teorijo znanosti in organizacijo raziskovanja 

Dopolnilna literatura: 
- Franc Mali: Uvod v razvoj sodobne znanosti 
- Miran Možina: Esej o empatiji in moralnosti 
- Miran Možina: Zgodovina slovenske psihoterapije 
- Miran Možina: Za psihoterapijo kot samostojen poklic: Kaj se dogaja po Evropi? 
- Miran Možina, Bohak: Zakon o psihoterapevtski dejavnosti 
- Miran Možina: Fakultetni študij psihoterapije 
- Janko Bohak: Dolga pot do akreditacije Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze 

Sigmunda Freuda v Ljubljani 
- Miran Možina: Študent psihoterapije naj bo 
- Guenther Schiepek: Psihoterapija kot z dokazi podprt proces upravljanja – prispevek 

profesionalizmu onkraj standardnega modela 
- Volker Tschuschke in sodelavci: The role of therapists' treatment adherence, professional 

experience, therapeutic alliance, and clients' severity of psychological problems: Prediction 
of treatment outcome in eight different psychotherapy approaches. Preliminary results of a 
naturalistic study 

- Maja Bresjanac: Mehanizmi učinki placeba 
- Weingarten, Strauman: Neuroimaging for psychotherapy research: Current Trends  
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Naslov učne enote / predmeta  PRINCIPI PSIHOSOCIALNE SKRBI 

Semester B4 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit  

Predavatelj/ica dr. Bogdan Polajner 

Opis vsebine: 
- seznanitev z integralno antropologijo kot primerno strokovno osnovo za razumevanje 
psihoterapije in psihosocialne skrbi 
- seznanitev s konceptom psihosocialne skrbi 
- umestitev psihosocialne skrbi v kontekst psihoterapije na splošno 
- seznanitev z zgodovino pogledov na psihosocialno skrb, zlasti iz vidika etike in temeljnih 
strokovnih načel psihosocialne skrbi pri pomoči človeku 
- poglobljeno spoznavanje najpomembnejših splošnih načel psihosocialne skrbi:  

1. Načelo smiselne celote pss 
2. Načelo vsaj dveh dimenzij pss: psihološka in socialna skrb 
3. Načelo dobrega osebnega odnosa – osnova individualne terapije 
4. Načelo kakovosti pogovora 
5. Načelo individualnosti 
6. Načelo centralne vloge in participacije uporabnika 
7. Načela skupinskih oblik pss 
8. Načelo sodelovanja 
9. Načelo načrtovanja pss 
10. Načelo ciljne usmerjenosti pss 
11. Načelo evidentiranosti pss 
12. Načelo merjenja (evalviranosti) rezultatov pss 
13. Načelo sorazmernosti 
14. Načelo supervizije 
15. Načelo (uporabnikovih) človekovih pravic 
16. Načelo zaupnosti in molčečnosti 
17. Načelo nediskriminacije 
18. Načelo obojestranskih dolžnosti in odgovornosti 
19. Načelo etičnosti 
20. Načelo primerljive kakovosti 
21. Načelo usposobljenosti izvajalcev (kadri) pss 
22. Načelo materialne (ekonomske) realnosti pss 
23. Načelo zakonitosti 
24. Načelo strokovnosti 

- obravnava sorodnih načel pri nekaterih drugih strokah, ki so blizu psihoterapevtski znanosti (npr. 
psihologi, socialni delavci, zdravniki, medicinske sestre,…) 
- seznanitev z nekaterimi primeri različnih specifičnih načel psihosocialne skrbi iz vidika razlik med 
posameznimi psihoterapevtskimi modalitetami (skupina vedenjsko kognitivnih pristopov, skupina 
globinsko dinamičnih pristopov, idr.) 
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- seznanitev z aktualnimi praktičnimi problemi psihoterapevtov pri aplikaciji načel psihosocialne 
skrbi 
- seznanitev z literaturo 
- seznanitev z načinom preverjanja znanja, izpitnimi vprašanji ter priprava na izpit 
 

Temeljna literatura: 
a. Osnovna literatura: 

• Polajner, B., Izročki iz predavanj (prosojnice za pwp prezentacijo), 2013 
• Ramovš J.:  Sto domačih zdravil za dušo in telo I. (integralna antropologija), Ljubljana 
• Strokovni članki s področja principov psihosocialne skrbi, ki bodo študentom/kam 

predlagani sproti. 
• Radonjič-Miholič V.: Razmerje med psihosocialnim in medicinskim vidikom v rehabilitaciji v 

prihodnosti, Rehabilitacija za novo tisočletje, IRSR, Ljubljana, 1999 
 
b. Dodatna literatura: 

• Moreno Jakob in Zerka: Skupine, njihova dinamika in psihodrama, Inštitut Antona 
Trstenjaka, Ljubljana, 2000 

• Henderson, g., Bryan W.V.: Psychosocial aspects of disability, Springfield, 1984 
• Höfler- Zimmer D. & Kooyman, M. (1996). Attachment transition, addiction and therapeutic 

bonding. An integrative approach. Journal of Substance Abuse Treatment, 13, 6. 511-519.  
• Yalom (katerokoli od temeljnih del o skupinskem psihoterapevtskem delu) 
• Norman T. in sod.: A Holistic Appropoach to rehabilitation, Kommuneforlaget AS Oslo, 2004 
• Stauss, K en F.W. Ellis (2007), Bondingpsychotherapy, Theoretical Foundations and 

Methods. Publicatie International Society for Bonding Psychotherapy. 
• Vash, C., L.: The psychology of disability, New York, Springer Publ., 1981 
• Vidmar Janez: Celostna obravnava invalidnih in drugih težje zaposljivih mladostnikov – 

raziskovalna naloga, IRSR, Maribor, 1998 
• Vidmar Jernej: Psihosocialni programi v poklicni rehabilitaciji, Rehabilitacija za novo 

tisočletje, IRSR, Ljubljana, 1999 
• Wrihgt, B. A.T.: Psysical disability, a psychosocial approach, New York, Harper & Row, 1983 
• Bellack A.S. , Mueser K.T., Gingerich S., Agresta J.: Social Skills Training For Schizophrenia, 

The Guildford press, New York - London, 1997  
• Bicknell J.: Towards integration: Team Work in Small Houses, Chapman & Hall, London - 

New York, 1992 
• Kooyman, M. (1992). The therapeutic community for addicts, intimacy, family involvement 

and treatment outcome. Proefschrift. Erasmus Universiteit Rotterdam: Universiteits 
Drukkerij. 
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Naslov učne enote / predmeta  PRVA POMOČ 

Semester B4 + P1 

Število ECTS kreditov  1 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Študent opravi obveznost: 
- s sprotnim praktičnim preverjanem znanja med 

potekom vaj, ki se ocenjuje »opravil« ali »ni opravil« 
in  

- z zaključnim pisnim kolokvijem: ocenjevalna lestvica: 
od 6-10 (pozitivno), od 1-5 (negativno). 

Predavatelj/ica Doc. dr. Damjan Slabe 

Opis vsebine:  
Opredelitev prve in nujne medicinske pomoči, etični in pravni vidik zagotavljanja prve pomoči, načrt 
nujnega ukrepanja, osnovne življenjske funkcije, reševalna veriga in veriga preživetja, triaža, položaji 
poškodovanih in nenadoma zbolelih ter osnove transporta, nezavest, temeljni postopki oživljanja 
(dojenčka, otroka, odraslega), uporaba avtomatičnega zunanjega defibrilatorja, komplet prve pomoč, 
prva pomoč pri: krvavitvah, ranah, termičnih in kemičnih poškodbah, poškodbah zaradi mraza, 
poškodbah glave, poškodbah hrbtenice in hrbtenjače, prsnega koša, trebuha, medenice, poškodbah 
kosti in sklepov, nujnih bolezenskih stanjih (huda nenadna prsna bolečina, akutna možganska kap, 
težko dihanje, epilepsij, bolečina v trebuhu, zapleti pri sladkorni bolezni, preobčutljivostna reakcija) 
in akutnih zastrupitvah. Vsebine temeljijo na aktualnih smernicah za prvo pomoč in oživljanje 
Evropskega sveta za reanimacijo in Globalnega referenčnega centra za prvo pomoč IFRC.  
 
Cilji in kompetence:  
Se usposobi za prepoznavno nujnih stanj in izvajanje neodložljivih ukrepov prve pomoči ter za oskrbo 
poškodb in izvajanje osnovnih ukrepov prve pomoči pri najpogostejših bolezenskih stanjih na domu, 
v prostem času ali v okviru svoje študijske in poklicne dejavnosti: 
 

- zna teoretično razložiti doktrinarne ukrepe v prvi pomoči ter jih varno izvesti v praksi. 
- razvije dejaven odnos do preprečevanja poškodb, nenadnih obolenj in zastrupitev ter 

pozitivno naravnanost do dajanja prve pomoči 
- zna pojasniti razliko med prvo in nujno medicinko pomočjo 
- zna pojasniti etični in pravni vidik prve pomoči 
- zna našteti najpogostejše poškodbe, obolenja in zastrupitve  
- pristopi varno k poškodovancu v skladu z načrtom nujnega ukrepanja 
- zna pojasniti koncept verige preživetja 
- razume potek klica na 112 
- zna ugotoviti življenjske funkcije ter pozna normalne vrednosti 
- zna opredeliti triažo ter pojasniti njen pomen 
- namesti poškodovanca v ustrezen položaj glede na stanje 
- pozna osnove improviziranega transporta 
- na modelu izvede TPO odraslega, otroka, dojenčka 
- na modelu izvede ukrepe ob zapori dihalne poti s tujkom 



 
 

 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

Rovšnikova ulica 2, SI - 1000 Ljubljana 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: 38029812, 

transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 
www.sfu-ljubljana.si 

- zna uporabiti AED 
- prepozna nezavest in nezavestnega  namesti v stabilni bočni položaj 
- izvede osnovne ukrepe za ustavitev krvavitve 
- sterilno oskrbi različne vrste ran 
- pozna material za prvo pomoč in njegovo uporabo 
- zna izvesti osnovne ukrepe prve pomoči pri krvavitvah, termičnih in kemičnih poškodbah, 

poškodbah glave, poškodbah hrbtenice in hrbtenjače, prsnega koša, trebuha, medenice, 
poškodbah kosti in sklepov, nujnih bolezenskih stanjih in zastrupitvah. 

Temeljna literatura: 
Ahčan U., Slabe D., Šutanovac R. 2008. Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu. Ljubljana: Rdeči 
križ Slovenije, 2008. 
Slabe D., Jenšterle A., Sotler R. (2012). Prva pomoč kot oblika solidarnosti: študija primera 
simuliranega akutnega koronarnega sindroma na vaji Potres Idrija 2011. Ujma 26 (1): 243-249 
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Naslov učne enote / predmeta  PSIHIATRIJA I  

Semester B1 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 15  

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Robert Oravecz 

 Opis vsebine: 

 temeljna znanja psihiatrije, pomembna za psihoterapijo: zgodovina psihiatrije, psihiatrična 
veda o duševnih motnjah (diagnostični sistemi: DSM IV z večosno diagnostiko in peto 
poglavje MKB-10) z glavnimi skupinami duševnih motenj, biopsihosocialni model duševnih 
motenj; psihiatrična fenomenologija; psihopatologija in diferencialna diagnostika. 

 Psihopatologija: znaki in simptomi duševnih motenj (motnje zaznavanja, motnje mišljenja, 
motnje spomina, motnje pozornosti, motnje čustovanja, motnje zavesti itn.) 

 epidemiologija najpomembnejših duševnih motenj; 

 psihiatrične institucije, ambulantna in hospitalna psihiatrična obravnava, napotitve in 
odpusti; 

 psihoterapija v psihiatričnih institucijah (npr. psihoterapevtski oddelki idr.) in v okviru 
skupnostnega pristopa (npr. družinske intervence); 

 paradigmatski premik v sodobni psihoterapiji – »od patogeneze k salutogenezi«: osnove 
(psiho) salutologije, salutogeneze in salutodinamike; ocena in izkoriščanje virov  

  

Temeljna literatura: 
 
Izbor iz: 
Avberšek S, Švab V. Psihosocialna rehabilitacija. Ljubljana: ŠENT – Slovensko združenje za duševno 
zdravje, 2004. 
Bras, Stanislav, Milčinski, Lev (ur.). Psihiatrija. [2. dopolnjena izd.]. Ljubljana: Državna založba 
Slovenije, 1986.  
Bras, Stanislav, Milčinski, Lev (ur.). Psihiatrija. [2. dopolnjena izd.]. Ljubljana: Državna založba 
Slovenije, 1986.  
Kaplan H.J., Sadock B.J., (ur.) Synopsys of Psychiatry 8th edition. Baltimore, Williams and Wilkins, 
1998.  
Kaplan H.J., Sadock B.J., (ur.) Synopsys of Psychiatry 8th edition. Baltimore, Williams and Wilkins, 
1998. 
Kobal MF (2000). Psihopatologija za varnostno in pravno področje. Ljubljana: Visoka policijsko-
varnostna šola. 
Kobal MF (2000). Psihopatologija za varnostno in pravno področje. Ljubljana: Visoka policijsko-
varnostna šola. 
Miloš, K. (2007). Psihopatologija za varnostno in pravno področje. Ljubljana: Fakulteta za varnostne 
vede. 
Morrison JR (2001). DSM-IV made easy. New York: Guilford Press. 
Perilleux E, Anselme B, Richard D (1999). Biologija človeka: anatomija, fiziologija, zdravje. Ljubljana: 
DZS. 
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Pritz A., Sonneck G., ur.: Medizin für Psychologen und nichtärztliche Psychotherapeuten, Springer, 
Wien-New York, 1990. 
Romih J, Žmitek A, ur. (1999). Urgentna stanja v psihiatriji. Begunje: Psihiatrična bolnišnica Begunje. 
Smith T (1996). Vodnik po telesu: ilustrirani priročnik o zgradbi, delovanju in boleznih človeškega 
telesa. Ljubljana: DZS. 
Tekavčič-Grad O. (ur.) Pomoč človeku v stiski. Planprint, Ljubljana, 1994.  
Tomori M, Ziherl S (ur.). Psihiatrija. Ljubljana: Litterapicta, 1999.  
Tomori M, Ziherl S (ur.). Psihiatrija. Ljubljana: Litterapicta, 1999.  
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Naslov učne enote / predmeta  PSIHIATRIJA II 

Semester B2 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit 

Predavatelj/ica Viš. pred., prim. Dušan Žagar 

 Opis vsebine: 

 Psihopatologija: znaki in simptomi duševnih motenj (motnje zaznavanja, motnje mišljenja, 
motnje spomina, motnje pozornosti, motnje čustovanja, motnje zavesti itn.) 

 epidemiologija najpomembnejših duševnih motenj; 

 psihotične motnje (organske, simptomatske, funkcijske); 

 motnje osebnosti; 

 razpoloženjske (afektivne) motnje 

 nevrotske, stresne in somatoformne motnje 

 duševna manjravitost 

 vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki 

 bolezni odvisnosti; 

 spolnost in spolne deviacije: spolne motnje, spolne deviacije in motnje spolne identitete; 

 psihiatrične institucije, ambulantna in hospitalna psihiatrična obravnava, napotitve in 
odpusti; 

 psihiatrična prva pomoč in krizne intervence (ravnanje s samomorilnimi pacienti); 

 multiprofesionalno sodelovanje pri obravnavanju duševnih motenj. 

 socialna psihiatrija in psihosocialna rehabilitacija ljudi z dolgotrajnimi in hudimi duševnimi 
motnjami, skupnostni pristop (dnevni centri, stanovanjske skupnosti, zaposlovanje, skupine 
za samopomoč, delo s svojci itn.);  

 pravni vidiki psihiatrije: hospitalizacija psihiatričnega bolnika brez njegove privolitve, 
psihiatrično izvedenstvo; forenzična psihiatrija; 

 psihoterapija v psihiatričnih institucijah (npr. psihoterapevtski oddelki idr.) in v okviru 
skupnostnega pristopa (npr. družinske intervence); 

 paradigmatski premik v sodobni psihoterapiji – »od patogeneze k salutogenezi«: osnove 
(psiho)salutologije, salutogeneze in salutodinamike; ocena in izkoriščanje virov  

  

 

Temeljna literatura: 
PSIHIATRIJA – Peter Preglej, Blanka Kores Plesničar, Martina Tomori, Bojan Zalar, Slavko Ziherl; 
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Psihiatrične klinike, Ljubljana, 2013. 
 
PSIHIATRIJA – Martina Tomori, Slavko Ziherl; Ljubljana; Medicinska fakulteta, 1999. 
 
PSIHIATRIJA – Lev Milčinski; Ljubljana, 1986, DZS. 
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Naslov učne enote / predmeta  PSIHODIAGNOSTIKA I + II 

Semester B1 (I) + B2 (II) 

Število ECTS kreditov  3 (I) + 2,5 (II) 

Kontaktne ure 30 (I) + 30 (II) 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Emil Benedik 

Opis vsebine: 

 pomen kliničnopsihološkega ocenjevanja in diagnostike, 

 osnovne teorije in metodologija kliničnopsihološkega ocenjevanja, 

 kliničnopsihološka, psihoterapevtska in psihiatrična diagnostika, 

 osnovne merske tehnike in pripomočki, 

 ocenjevanje kognitivnih funkcij, emocij in psihosocialnih vidikov posameznika, 

 ocenjevanje osebnosti in prilagoditvenih zmožnosti, 

 diagnostika psihičnih motenj in ocenjevanje specifičnih vidikov posameznikovega delovanja 
(npr. ocenjevanje motivacije),  

 značilnosti kliničnopsihološkega ocenjevanja v specifičnih pogojih in pri delu z različno 
populacijo, 

 psihološko ocenjevanje pri načrtovanju, spremljanju, prognostiki in evalvaciji 
psihoterapevtskega procesa, 

 samoocenjevanje, 

 kliničnopsihološko poročilo  

 etični in pravni vidiki psihološkega ocenjevanja  
 

 

Temeljna literatura: 
Avsec, A. (2007). Psihodiagnostika osebnosti. Ljubljana: FF. 
Benedik, E. (2014). Osebnost med zdravjem in boleznijo. Psihološko razumevanje, ocenjevanje in 
zdravljenje motenj osebnosti. Lesce: Samozaložba.  
McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis. Understanding personality structure in the clinical 
process. New York: The Guilford Press. 
Tušak, M. (1992). Risanje v psihodiagnostiki I. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF. 
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Naslov učne enote / predmeta  PSIHOFARMAKOLOGIJA 

Semester B3 

Število ECTS kreditov  5 

Kontaktne ure 45 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Seminarska naloga in pisni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Robert Oravecz, mag. Ingrid Plankar 

Opis vsebine: 
 

 Osnovni pojmi v farmaciji 

 Farmakokinetika in farmakodinamika zdravil 

 Osnovne informacije o zdravilih 

 Neželeni in stranski učinki 

 Klasifikacije psihofarmakov: antidepresivov, antipsihotikov, anksiolitikov, hipnotikov, 
stabilizatorjev razpoloženja in ostalih psihotropnih snovi 

 Osnove biokemičnega delovanja psihofarmakov 

 Indikacije in kontraindikacije za zdravljenje s psihofarmaki 

 Učinki in stranski učinki psihofarmakov 

 Povezava psihofarmakoterapije in psihoterapije 
 

 

Temeljna literatura: 
 
Lokar J, ur (1990). Klinička psihofarmakoterapija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga. 
Rebolj K (2002). Psihiatrični vademekum. Begunje: Psihiatrična bolnišnica. 
Sophia Dziegielewski (2010). Social work practice and psychopharmacology. Springer Publishing 
Company. 
JoEllen Peterson (2010). The therapist's guide to psychopharmacology.The guilford press. 
Spiegel R., Markstein R., Baumann P.: Einführung in die Psychopharmakologie, Hans Buber, Bern           
Tršinar, Švab et al. (2014) Zdravila v psihiatriji. Farmacevtski vestnik 
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Naslov učne enote / predmeta  PSIHOSOMATIKA 

Semester B4 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit  

Predavatelj/ica Doc. dr. Robert Oravecz 

Opis vsebine: 
 

 Zgodovina psihosomatske medicine, sodobni koncepti psihosomatike in vedenjskih znanosti 
(npr. sociopsihosomatika, psihonevroendokrinoimunologija, psihosocialna genomika, 
psihobiologija, psihofiziologija), posebno vpliv nevroznanosti na psihosomatsko medicino  

 najpomembnejše razlage sociopsihosomatskih motenj: specifični konflikt, osebnostna 
struktura in resomatizacija, aleksitimija in dvofazno izrinjanje 

 koncepti stresa in strategije obvladovanja stresa; 

 vedenjska medicina, psihologija zdravja, salutologija; 

 sistemska razlaga sociopsihosomatskih motenj, bio-psiho-socialna anamneza, upoštevanje 
»subjektivnih  teorij bolezni«; 

 specialna sociopsihosomatika posameznih bolezenskih slik: npr. motnje hranjenja, obolenja 
želodca in črevesja, obolenja srca in ožilja, ginekološka obolenja, spolne motnje; 

 zdravljenje sociopsihosomatskih bolezni: psihoterapija kot del interdisciplinarnega pristopa. 
 
 

Temeljna literatura: 
 
Bras, Stanislav, Milčinski, Lev (ur.). Psihiatrija. [2. dopolnjena izd.]. Ljubljana: Državna založba 
Slovenije, 1986.  
Kaplan H.J., Sadock B.J., (ur.) Synopsys of Psychiatry 8th edition. Baltimore, Williams and Wilkins, 
1998.  
Looker T, Gregson O (1993). Obvladajmo stres (2. del knjige Spoznajte stres). Ljubljana: Cankarjeva 
založba: 25- 106. 
Luban-Plozza B, Poeldinger W, Kroeger F (1993). Psihosomatski bolnik v splošni ambulanti in njegovo 
zdravljenje. Ljubljana: DZS. 
 Selič P (1999). Psihologija bolezni našega časa. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.  
Tomori M, Ziherl S (ur.). Psihiatrija, Ljubljana: Litterapicta, 1999.  
Uexküll Th.: Psychosomatische Medizin, Urban & Schwarzenberg, 6.Aufl., Wien, 2000. 
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Naslov učne enote / predmeta  PSIHOTERAPIJA IN GERONTOLOGIJA 

Semester B4 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Predstavitev seminarskih nalog/pisni izpit 

Predavatelj/ica Izr. prof. dr. Jože Ramovš 

Opis vsebine: 
- Telesne, duševne, duhovne in socialne spremembe v starosti – od normalnega do 

patološkega; 
- 'ageism' in njegov vpliv na razvoj gerontopsihoterapije; 
- problem polimorbidnosti in polifarmacije pri starostnikih; 
- posebnosti psihofarmakoterapije: s starostjo pogojeni stranski učinki in interakcije z drugimi 

terapijami; 
- s starostjo pogojeni klinični sindromi in njihova preventiva; 
- etiologija bolezni ter preprečevanje iatrogenih poškodb; 
- obravnava eksistencialnih vprašanj;  
- specifičnosti psihoterapevtske obravnave starostnikov; 
- suportivne tehnike; 
- individualna in/ali skupinska terapija 

 

Temeljna literatura: 
  
Izbor iz: 
Duffy M (ed). Handbook of Counseling and Psychotherapy With Older Adults.  New York City: John 
Wiley & Sons, 1999. 
Knight B. Psychotherapy With Older Adults. Sage Publications, 2004. 
Kogoj A (ur.). Zbornik prispevkov : psihogeriatrično srečanje. Ljubljana: Spominčica – Združenje za 
pomoč pri demenci in Psihiatrična klinika Ljubljana, 1998. 
Ramovš J. Kakovostna starost. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka in SAZU, 2003. 
Withbourne S K. Psychopatology in later adulthood. New York City: John Wiley & Sons, 2000. 
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Naslov učne enote / predmeta  RAZISKOVALNA DELAVNICA  I (Novo) 

Semester B3 

Število ECTS kreditov  1 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost  

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti 100% prisotnost na predavanjih in aktivno sodelovanje 

Predavatelj/ica Dr. Ana Kolar 

Namen delavnice 

Osvojitev osnovnih pristopov znanstvenega raziskovanja z namenom priprave raziskovalnega 
načrta. 

Opis delavnice 

Študentje bodo spoznali osnovne pristope znanstvenega raziskovanja, izbrali področje raziskovanja 

in pripravili dispozicijo raziskovalnega načrta. Seznanili se bodo s tehnikami in orodji namenjenim 

pregledu literature raziskovalnega področja in z etičnimi načeli znanstvenega raziskovanja. Razvijali 

bodo miselne procese za kritično evalvacijo raziskovalne literature in za osnovanje raziskovalnih 

vprašanj. Predstavljena jim bo uporabna vrednost kvalitativnih in kvantitativnih metod 

znanstvenega raziskovanja na področju psihoterapevtske znanosti. 

Študentje bodo znanje osvajali z aktivno prisotnostjo in diskusijo, ter s pripravo, predstavitvijo in 

kritično evalvacijo dispozicij raziskovalnih načrtov. 

Metode dela 

 Predavanja: namenjena predstavitvi obravnavane tematike 

 Timsko delo, diskusija in test: namenjeni poglabljanju razumevanja obravnavanega področja 

 Projekt: priprava dispozicije raziskovalnega načrta 

 Predstavitev: namenjena razvoju veščin efektivnega predstavljanja vsebine 

Načini ocenjevanja 

 Timsko delo, diskusija, test: 40 točk 

 Projekt: 40 točk 

 Predstavitev: 20 točk 

 Ocenjevanje: 70 točk ali več: Uspešno opravljene obveznosti predmeta 

                       69 točk ali manj: Neuspešno opravljene obveznosti predmeta 

Temeljna literatura 

Creswell, J. W. (2002) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches (2nd Edition), SAGE Publications, Inc. 
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Naslov učne enote / predmeta  RAZISKOVALNA DELAVNICA  II (Novo) 

Semester B5 

Število ECTS kreditov  1 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost  

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti 100% prisotnost na predavanjih in aktivno sodelovanje 

Predavatelj/ica Dr. Ana Kolar 

Namen delavnice 

Razumeti pomen in način kritičnega presojanja izsledkov empriričnih raziskav na področju 
psihoterapevtske znanosti. 

Opis delavnice 

Študentje se bodo seznanili z različnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami znanstvenega 

raziskovanja na področju psihoterapevtske znanosti. Predstavljen jim bo pomen in način kritičnega 

presojanja izsledkov empiričnih raziskav, še posebej kvantitativnih. Seznanili se bodo z načinom 

predstavitve znanstveno-raziskovalnih izsledkov. V okviru projektnega dela bodo pripravili povzetek 

izbrane empirične raziskave, jo kritično ovrednotili in svoje izsledke predstavili. 

Študentje bodo znanje osvajali z aktivno prisotnostjo in diskusijo, ter s pripravo, predstavitvijo in 

kritično evalvacijo svojega projektnega dela. 

Metode dela 

 Predavanja: namenjena predstavitvi obravnavane tematike 

 Timsko delo, diskusija in test: namenjeni poglabljanju razumevanja obravnavanega področja 

 Projekt: povzetek izbrane empirične raziskave objavljene v znanstveni reviji s področja 

psihoterapije 

 Predstavitev: namenjena razvoju veščin efektivnega predstavljanja vsebine 

Načini ocenjevanja 

 Timsko delo, diskusija, test: 40 točk 

 Projekt: 50 točk 

 Predstavitev: 10 točk 

 Ocenjevanje: 70 točk ali več: Uspešno opravljene obveznosti predmeta 

                       69 točk ali manj: Neuspešno opravljene obveznosti predmeta 

Temeljna literatura 

Thompson, A. R. and Harper, D. (2011) Introduction, in Qualitative Research Methods in 
Mental Health and Psychotherapy: A Guide for Students and Practitioners (eds D. 
Harper and A. R. Thompson), John Wiley & Sons, Ltd. 
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Lutz, W. And Knox, S. (2014) Quantitative and Qualitative Methods in Psychoterapy 
Research (eds S. Knox and W. Lutz), Routledge. 

Naslov učne enote / predmeta  RAZVOJNA PSIHOLOGIJA (otroštvo, 
mladostništvo in srednja leta + starost) 

Semester B3 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit in seminar za eno od razvojnih obdobij 

Predavatelj/ica Izr. prof. dr. Jože Ramovš, viš. pred. mag. Janko Bohak, viš. 
pred. dr. Andreja Poljanec 

Opis vsebine: 
 

 Predmet in zgodovina razvojne psihologije 

 novejše metode raziskovanja psihičnega razvoja 

 dednost in okolje 

 prednatalno obdobje 

 dojenček in malček 

 zgodnje, srednje in pozno otroštvo 

 mladostništvo 

 zgodnja in srednja odraslost 

 pozna odraslost in visoka starost 

 razvojna perspektiva, psihoterapija, sistemi psihosocialne pomoči  in etika 
 
Otroštvo in mladostništvo: 
 

- temeljnividiki razvoja otroka v različnih obdobjih 
- razvojne značilnosti otroka v posameznikh razvojnih obdobjih  
- pomen varnih odnosov in regulacije čutenj za zdrav razvoj otroka  
- družina kot temeljni prostor zdravega razvoja na področju kognicije, čustvovanja, 

socializacije, motorike in govora  
- telesni razvoj otroka v različnoh obdobjih 
- razvoj in pomen igre v različnih obdobjih  
- razvoj govora v različnih obdobjih 
- razvoj čustvovanja po obdobjih 
- razvoj otrokove identitete 
- razvoj spomina socializacija in njen pomen po obdobjih 
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Temeljna literatura: 
 
Izbor iz: 
Blum, T. (ur) (1993). Prenatal perception, learning and bonding. Berlin: Leonardo publishers. 
Crooks, R.L. in Stein, J. (1988). Psychology. Science, Behavior and Life.Holt, Rinehart and Winston, Inc. 
       Filozofske fakultete. 
Hayes, N. in Orrell, S. (1998). Psihologija. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Kompare, A., Stražišar, M., Vec, T., Dogša, I., Jaušovec, N. in Curk, J. Psihologija. Spoznanja in 
dileme.  DZS. 
Marjanovič Umek, L, Zupančič M. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni 
inštitut 
Milaković, I. (1986). Kada su majka i njeno dijete bili sami. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva. 
Ramovš, J (2003): Kakovostna starost: socialna gerontologija in gerantagogika. Ljubljana: Inštitut 
Antona 
Stern, D. (1990). Diary of a baby. New York: Basic Books. 
        Trstenjaka in SAZU. 
 
Otroštvo in mladostništvo: 

- Folden-Palmer, l. (2007). Baby Matters. San Diego: Baby Reference. 
 Siegel,- - Siegel, Daniel J. 1999. The developing mind: Toward a neurobiology of interpersonal experience. 

New York: The Guilford Press. 

Siegel, - - Siegel, Daniel J., in Mary Hartzell. 2003. Parenting from the inside out. New York: Tarcher/Penguin. 

- Tronick, Ed. 2007. The neurobehavioral and social-emotional development of infants and 

children. New York, London: W. W. Norton&Company.  

Schore, - Stern, D. (1990). Diary of a baby. New York: Basic Books. 

                   Trstenjaka in SAZU. 

- Poljanec, A. (2015). Rahločutno starševstvo. Celje: Mohorjeva založba  

- Sprenger, M. (2008). The Developnig Brain. Caliofornia: Corwin Press. 

- Schor, E. L. (2004). The complete and authorative caring for your school-age child. New York: 

Academy of Pediatrics. 

- Lerner, R. M. in Steinberg, L. (2004). Handbook of Adolescent Psychology. New Jersey: John 

Wiley&Sons, inc. 

- Kail, R. V. (2002). Children. New Jersey: Pearson Education. 
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Naslov učne enote / predmeta  REHABILITACIJA IN SPECIALNA PEDAGOGIKA 
(Novo) 

Semester B2 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit  

Predavatelj/ica Doc. dr. Andreja Poljanec, Pred. Marino Kačič, asist. Jernej 
Vidmar 

Opis vsebine: 

 Defektologija kot znanost ter motnja v razvoju kot fenomen. Predmet defektologije, 
terminološki problemi. Specialna pedagogika - defektologija. Defektologija - rehabilitacija. 
Interdisciplinarnost, transdisciplinarnost - pogoj za kompleksno obravnavo otrok, 
mladostnikov in odraslih. Naloge defektologije. Metode defektologije. Načelo defektologije. 
Načrtovanje usposabljanja: organizacija, vodenje, usmerjanje, analiza. Vidiki usposabljanja: 
pravni, medicinski, psihološki, pedagoški, ekonomski, socialni, poklicni. Razvoj defektologije 
in specialne pedagogike v svetu in pri nas. Smeri defektologije. Sistematika - veje 
defektologije.  

 Usposabljanje oseb z motnjami sluha. Problemi naglušnih oseb. Vloga družine v rehabilitaciji 
gluhega otroka. Kretnja ali govor - v čem so prednosti in pomanjkljivosti oralnih oz. kretalnih 
metod. 

 Usposabljanje slepih in slabovidnih. Pojem orientacije in gibanja ter dejavniki, ki vplivajo na 
usposabljanje slepih. Vloga čutil v razvoju slepega otroka in učenju. Spoznavno-duševni 
procesi slepih otrok. Model za razumevanje kriz po travmatskem dogodku s trajno 
posledico. Vloga in dinamika družine pri rehabilitaciji kasneje oslepele osebe. 

 Usposabljanje in obravnava otrok z motnjami govora . Govor kot komunikacijsko sredstvo. 

 Usposabljanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Usposabljanje oseb z motnjami v 
telesnem in gibalnem razvoju. Otroci na meji normalnih duševnih zmogljivosti. 

 Terminološka in pojmovna opredelitev integracije. Modeli vzgojno-izobraževalne integracije. 
Predpostavke integracije. Socialna integracija otrok z motnjami v razvoju. 

 Raziskovalna dejavnost v defektologiji tako v svetu kot pri nas. 

 Smotri pedagogike oseb z motnjami v razvoju. 

 Družbena in zgodovinska pogojenost specialne pedagogike. 

 Pojem motenj v razvoju (terminologija, definicija, klasifikacija). Etiologija. Vpliv okolja na 
razvoj oseb z motnjami v razvoju s posebnim poudarkom na družinski vzgoji. Ovire 
uporabnosti medicinskega modela bolezni za področje rehabilitacije. 

 Preventiva. Detekcija, prijavljanje in evidentiranje težav pri odkrivanju teh otrok v 
predšolskem obdobju. Diagnostika in prognostika. 

 Cilji in naloge vzgoje, izobraževanja in usposabljanja. Sistem, oblike metode, sredstva, 
programi, institucije vzgoje, izobraževanja in usposabljanja oseb z motnjami v razvoju. 

 Poklicno usposabljanje in rehabilitacija. Vloga defektologa v procesu usposabljanja. 
Socializacija. Vloga družine in oblike strokovne pomoči družine. Transdisciplinarni pristop k 
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osebam z motnjami v razvoju. Ključni postopki podprtega zaposlovanja. Uporabnost ICIDH v 
poklicni rehabilitaciji. Standardna pravila Organizacije združenih narodov o izenačevanju 
možnosti za invalide za področje: zaposlovanja. 

Temeljna literatura: 
 
Izbor iz: 
Eberwein, H.: Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemainsam, Handubch der Intergrations 
pädagogik. Beltz Verlag-Weinheim und Basel, 1988. 
Fenestein, R.: The dynamic assesment of retarded performers, The learning potential, assesment 
device, theory, and teachinues. Baltimore: University Press, 1979.  
Finnie, N. R.: Postupak s cerebralno paraliziranim dijetetom kod kuće. Beograd: Zveza društev 
defektologov Jugoslavije, 1974.  
Galeša, M. Osnove specialne didaktike. Didakta, Radovljica, 1993  
Kačič M. Komunikacija ravnanje in svetovanje v interakciji s slepimi in slabovidnimi. Socialno delo, 
letnik 39, št. 6. Ljubjana, dec. 2000.  
Kovačević, V., Stančić, Mejovšek, M.: Osnove teorije defektologije. Zagreb: Fakultet za defektologiju 
Sveučilišta v Zagrebu, 1988.  
Novljan, E.: Razmišljanja o integraciji v svetu. Sodobna pedagogika 41/78 (1990). 424-431. 
Pieterse, M., Treloar, R., Cairns, S. Majhni koraki. Sožitje, Ljubljana, 2000  
Revije: Naš zbornik, Defektološka teorija in praksa, Pregled, Defektologica. 
Rott, A.: Mongoloizem. Ljubljana: Zveza društev za pomoč duševno nezadostno razvitim, 1982. 
Schauer, P.: Humana genetika. Ljubljana: Univerzum, 1981. 
Zbornik društva za pomoč duševno nezadostno razvitim osebam Slovenije, Ljubljana.  
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Naslov učne enote / predmeta  PSIHOTERAPIJA KOT ZNANOST IN KOT POKLIC 
Semester B1 

Število ECTS kreditov  4 

Kontaktne ure 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Oddaja seminarske/raziskovalne naloge/pisni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar 

Opis vsebine: 

 Znanstvene osnove psihoterapije,  

 Raziskovanje psihoterapije; raziskave učinkovitosti in uspešnosti, raziskave o terapevtskem 
procesu, o skupnih in specifičnih faktorjih različnih psihoterapevtskih pristopov. 

 definicije psihoterapije 

 pravni in etični vidiki in zahteve poklica psihoterapevt, 

 izobraževanja iz psihoterapije: selekcija, akademska – neakademska, za prvi in drugi poklic; 
glavni stebri izobraževanj (teorija, supervidirana praksa, učna terapija), standardi in 
normativi izobraževanj; kvantitativni in kvalitativni kriteriji (kompetence, učni cilji) 

 Psihoterapija in zdravstvo, psihoterapija in socialno varstvo, psihoterapija in šolstvo, 
psihoterapija in pravni sistem. 

 
Cilji: 
Pridobitev osnovnega vpogleda na razvejano področje psihoterapevtske znanosti in aplikacij v 
različnih sistemih družbenega življenja.  
 

Temeljna literatura: 
1. Lebow, James. (2006). Research for psychotherapists. New York. Routledge. 
2. Možina in drugi (ur.). (2003). Psihoterapija (izbrana poglavja). Ljubljana. IPSA. 
3. Anderson, F. (2014). Beyond Chemistry. Exploring Our Relationship with Our Meds. 

Psychotherapy Networker. 
4. Miller, Hubble, M., Duncan, B. (2014). Supershrinks. What's the secret of their success? 

Psychotherapy Networker. 
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Naslov učne enote / predmeta  SOCIALNA PSIHOLOGIJA 

Semester B3 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 25 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Izpit (ustno) 

Predavatelj/ica Doc. dr. Matej Černigoj 

Opis vsebine: 

 Odnos posameznik – družba kot temeljni problem socialne psihologije. 

 Razvoj pojmovanj odnosa posameznik – družba skozi zgodovino. 

 Predzgodovina socialne psihologije. 

 Zgodnja socialna psihologija. 

 Klasična socialna psihologija. 

 Evropska socialna psihologija 

 Epistemološka vprašanja socialne psihologije (individualistična nasproti socialno-
interakcionistični paradigmi, socialni konstrukcionizem, fenomenološki pristop k socialni 
psihologiji) 
 

Učni cilji:  

 Razumeti problem odnosa posameznik – družba iz ontološke, etične in epistemološke 
perspektive v navezavi na psihoterapevtsko prakso.  
 

Temeljna literatura: 

 Černigoj, M. (2007). Jaz in mi – Raziskovanje temeljev socialne psihologije. Ljubljana: IPSA.  
 
Dodatna literatura: 

 Bečaj, J. (1997). Temelji socialnega vplivanja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

 Farr, R. M. (1996). The roots of modern social psychology. Oxford: Blackwell.  

 Moscovici, S. (1985). The age of the crowd: A historical treatise on mass psychology. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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Naslov učne enote / predmeta  SPLOŠNA PSIHOLOGIJA I  

Semester B1 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Seminarska naloga 

Predavatelj/ica Doc. dr. Matej Černigoj 

Opis vsebine: 

 Zgodovina psihologije in razvoj znanstvene psihologije. 

 Metode psihologije. 

 Glavni duševni procesi (občutenje in zaznavanje, učenje in spomin, mišljenje in govor, 
čustva, motivacija). 

 Temeljne smeri v psihologiji (eksperimentalna psihologija, behaviorizem, psihoanaliza,  
humanistična psihologija, kognitivna psihologija). 

 
Učni cilji:  

 Študentje pridobijo osnovno razgledanost po predmetu in metodah znanstvene psihologije.  
 

Temeljna literatura:  
 
Izbor iz: 
Crooks, R.L. in Stein, J. (1988). Psychology. Science, Behavior and Life. Holt, Rinehart and Winston, 
Inc. 
Hayes, N. in Orrell, S. (1998). Psihologija. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  
Kompare, A., Stražišar, M., Vec, T., Dogša, I., Jaušovec, N. in Curk, J. Psihologija. Spoznanja in 
dileme.  Ljubljana: DZS. 
Musek, J. in Pečjak, V. (2001). Psihologija. Ljubljana: Educy.             
Pečjak, V. (1983). Nastajanje psihologije: knjiga pogovorov. Ljubljana: Univerzum. 
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Naslov učne enote / predmeta  SPLOŠNA PSIHOLOGIJA II 

Semester B3 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Seminarska naloga 

Predavatelj/ica Doc. dr Matej Černigoj 

Opis vsebine: 

 Oblikovanje koncepta sebe v procesu socializacije ter njegov vpliv na razvoj osebnostne ter 

družbene dinamike.  

 Povezava med temeljnimi psihološkimi pojavi (motivacija, čustva, zaznavanje, učenje, 

mišljenje) skozi optiko prvoosebnega pristopa k psihološkemu raziskovanju.  

 Psihologija kot bivanjska znanost.  

 
Učni cilji:  

 Študentje pridobijo širši pogled na temeljne psihološke pojave in njihovo dinamiko, ki ga 

poskušajo povezati z lastnim izkustvom ter tako ozavestiti in v seminarski nalogi nadalje 

razviti lastno razumevanje psiholoških ter družbenih pojavov.  

 

Temeljna literatura: 
 
Izbor iz: 
Crooks, R.L. in Stein, J. (1988). Psychology. Science, Behavior and Life. Holt, Rinehart and Winston, 
Inc. 
Černigoj, M (2007). Jaz in mi – raziskovanje temeljev socialne psihologije. Ljubljana: IPSA. 
Kompare, A., Stražišar, M., Vec, T., Dogša, I., Jaušovec, N. in Curk, J. Psihologija. Spoznanja in 
dileme.  Ljubljana: DZS. 
Varela, F. in Shear, J. (1999). The View from Within: First Person Approaches to the Study of 

Consiousness. Thorverton, UK: Imprint Academic.  
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Naslov učne enote / predmeta  SKUPINSKI PROCESI IN DINAMIKA 

Semester B6 

Število ECTS kreditov  33,5 

Kontaktne ure 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja  

Predavatelj/ica Doc. dr. Leonida Kobal 

Opis vsebine: 
 
V dopolnjevanju. 
 

 Temeljna literatura: 

 

V dopolnjevanju. 
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Naslov učne enote / predmeta  SPLOŠNA PSIHOPATOLOGIJA  

Semester B5 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Predstavitev seminarskih 

Predavatelj/ica Pred. mag. Miran Možina, dr. med 

Namen: 
Študentje nadgradijo znanja o diagnostiki duševnih motenj, ki so jih dobili v okviru predmeta 
osnove medicine oz. psihiatrije. Spoznajo razlike med razumevanjem bolezni, motenj, simptomov in 
sindromov v okviru medicinskega (objektivistični, dekontekstualizirani model) in v okviru 
psihoterapevtskega modela (konstruktivistični, kontekstualizirani model), kjer je tudi večji poudarek 
na salutologiji kot na patologiji. Spoznajo osnove psihoterapevtske diagnostike.  
Opis vsebine: 

 patologija in salutologija v psihoterapiji 

 temeljna znanja psihiatrije, pomembna za psihoterapijo: psihiatrična veda o duševnih 
motnjah (diagnostični sistemi: DSM V in peto poglavje MKB-10) z glavnimi skupinami 
duševnih motenj, biopsihosocialni model duševnih motenj; psihiatrična 
fenomenologija; psihopatologija in diferencialna diagnostika; 

 razlike med razumevanjem bolezni, motenj, simptomov in sindromov v okviru 
medicinskega (objektivistični, dekontekstualizirani model) in v okviru 
psihoterapevtskega modela (konstruktivistični, hermenevtični, kontekstualizirani 
model), 

 znanja o duševnem zdravju in duševnih motnjah kot orientacijska znanja za klinično 
prakso in za raziskovanje 

 osnove psihoterapevtske diagnostike: prispevki različnih psihoterapevtskih pristopov k 
razvoju psihoterapevtske diagnostike 

 zadovoljevanje potreb in duševno zdravje: osnovne potrebe, motivacijska  shema 
regulacije konzistence in inkongruenca, psihodinamski model konflikta 

 kontekst (ožji in širši družbeni), robni pogoji, okvir klinične prakse in psihoterapevtska 
diagnostika  

Temeljna literatura: 
Bras, Stanislav, Milčinski, Lev (ur.). Psihiatrija. [2. dopolnjena izd.]. Ljubljana: Državna založba 
Slovenije, 1986.  
Tomori M, Ziherl S (ur.). Psihiatrija, Ljubljana: Litterapicta, 1999. 
Kobal MF (2000). Psihopatologija za varnostno in pravno področje. Ljubljana: Visoka policijsko-
varnostna šola. 
Milčinski, Lev (ur.). Slovar psihiatričnih izrazov: prispevek Medicinskemu terminološkemu slovarju. 
Ljubljana: 
 
Gradivo za pisanje esejev (vsa egradiva so na spletni strani SFU Ljubljana): 
 

1) Psihiatrična diagnostika: 
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Miran Možina: Večosna psihiatrična diagnostika in socialno delo: telesni, psihični in socialni vidiki 
psihiatričnih motenj 
MKB-10 5. Poglavje o duševnih motnjah 
Spitzer, Skodol, Gibbon, Williams: Psychopathology a case book 
Lev Milčinski: Psihiatrija 
Martina Tomori, Slavko Ziherl: Psihiatrija 
DSM V: zastonj download 
http://www.practiceofmadness.com/download-free-dsm-v/ 
Victoria E. Kress: The removal of the Multiaxial System in DSM-5: implications and practice 
suggestions for counselors 
Changing the DSM Multiaxial system 
Highlights of changes from DSM-IV-TR to DSM-5 
Tom Warnecke: Mass psychosis or the brave new world of DSM-5 
 

2) Shizofrenija in uporabniška gibanja: 
Will Hall: Harm reduction guide to coming off psychiatric drugs 
Spletna stran Willa Halla 
https://www.youtube.com/watch?v=O4bdG601k4k 

Daniel Mackler: dostopno na you tube 
Open dialogue: 

https://www.dropbox.com/s/o990grb7b2ag9wh/OpenDialogueOPEN_DIALOGUE_DVD.m4v?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/s/7c7j0x0bwnsnmlb/TrainingVideoMackler-
ComingOffPsychDrugsMedicationsMeetingofMinds.mp4?dl=0 
 
Hearing voices: 
https://www.dropbox.com/s/497zb7f95jpk4fn/TrainingVideoHearingVoicesEleanorLongdenTedTalk
-HighQuality.mp4?dl=0 
 

Bojan Dekleva: Pojavnost slišanja glasov in odnos slišalcev do njih 
 
3) O shizofrenskih motnjah s psihiatričnega in psihoterapevtskega vidika :  

Možina: O shizofrenskih motnjah s psihiatričnega in psihoterapevtskega vidika: kvalitativne 
študije primerov iz psihiatrične klinike Chestnut Lodge 
McGlashan, Keats: Terapevtski proces in izid pri bolnikih z diagnozo shizofrenija: o 
metodologiji študij primerov 
McGlashan, Keats: Prikazi psihoterapevtskih procesnih ravni s pomočjo primerov 
McGlashan, Keats: primeri Ben, Mark, Betty, Joanne 
Možina: Frieda Fromm Reichmann in »I never promised you a rose garden« 
Ogled filma I never promised you a rose garden 
McGlashan in Keats: Schizophrenia: treatment process and outcome 
Joanne Greenberg: I never promised you a rose garden 
 

4) Gaetano Benedetti: Psihoterapija shizofrenije: 
Benedetti: Psychotherapy of schizophrenia 
Možina: Gaetano Benedetti in vstop v svet človeka s psihotično motnjo 
Benedetti: Individualna psihoterapija pacientov s shizofrensko motnjo 

https://www.youtube.com/watch?v=O4bdG601k4k
https://www.dropbox.com/s/o990grb7b2ag9wh/OpenDialogueOPEN_DIALOGUE_DVD.m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7c7j0x0bwnsnmlb/TrainingVideoMackler-ComingOffPsychDrugsMedicationsMeetingofMinds.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7c7j0x0bwnsnmlb/TrainingVideoMackler-ComingOffPsychDrugsMedicationsMeetingofMinds.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/497zb7f95jpk4fn/TrainingVideoHearingVoicesEleanorLongdenTedTalk-HighQuality.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/497zb7f95jpk4fn/TrainingVideoHearingVoicesEleanorLongdenTedTalk-HighQuality.mp4?dl=0
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Koehler: Interview with Gaetano Benedetti 
 

5) Psihosocialna rehabilitacija psihiatričnih uporabnikov: 
Tanja Lamovec: Psihosocialna pomoč v duševni stiski 
Vesna Švab: Obravnava v skupnosti 
Vesna Švab: Psihosocialna rehabilitacija 
Kim Mueser, Susan Gingerich: The complete Family Guide to Schizophrenia 

 
6) Bipolarna motnja: 

Neža Grabec: Bipolarna motnja in stigma na delovnem mestu 
Candida Fink, Joe Kraynak: Bipolarna motnja za telebane 
Renata Ažman 3 knjige 
Ogled filma 
http://topdocumentaryfilms.com/stephen-fry-the-secret-life-of-the-manic-depressive/ 
 

7) Obsesivno kompulzivna motnja : 
Laura L. Smith, Charles H. Elliott: Obsesivno kompulzivna motnja za telebane 
Ogled filma Nikoli ne bo bolje 
 

8) Anksiozne motnje: 
Charles H. Elliot, Laura L. Smith: Premagovanje anksioznosti za telebane 
Edmund J. Bourne: Anksioznost in fobije, priročnik za samopomoč, Založba Modrijan 
 

9) Motnja pozornosti in hiperaktivnost: 
Jeff Strong, Michael O. Flanagan: Motnja pozornosti in hiperaktivnost 
 

10) Depresija:  
Laura L. Smith, Charles H. Elliott: Depresija za telebane 
 

11) Demenca:  
Astrid van Hulsen: Zid molka – oblike dela z osebami z demenco na primeru validacije in 
drugih novih teorij  
Franc Imperl: Kakovost oskrbe starejših – izziv za prihodnost 
Marie Gendron: Skrivnost, imenovana Alzheimer 

Still Alice film o dedni demenci 
Film z naslovom Iris o Alzheimer demenci: 
http://www.imdb.com/title/tt0280778/ 
link za zanimiv članek 
http://www.viva.si/Bolezni-starostnikov-Geriatrija/12175/Zgodba-o-demenci-Ne-pozabi-name 
 

12) Postravmatska stresna motnja: 
Robert Cvetek: Bolečina preteklosti 
Slavko Ziherl: Stresne motnje 
Božidar Popović: Epistemologija psihotravme: potravmatski stres in/ali potravmatski uspeh 
Film Apokalipsa zdaj 
Film 4. Julij 

 

http://www.imdb.com/title/tt0280778/
http://www.viva.si/Bolezni-starostnikov-Geriatrija/12175/Zgodba-o-demenci-Ne-pozabi-name
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Naslov učne enote / predmeta  SPOLNOST  

Semester B5 

Število ECTS kreditov  2 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja  

Predavatelj/ica Doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, asist. Aleksander Lavrini 

Cilji:  
Razumevanje pojma intimni odnos, poznavanje psihoseksualnega razvoja deklic in dečkov, 
poznavanje razvoja spolne vloge moškega in ženske, razumevanje dinamike intimne zveze in 
pomena spolnosti v intimni zvezi, razumevanje povezave med telesom in intimo, poznavanje vloge 
različnih hormonov pri vzpostavljanju in ohranjanju intimne zveze.  
 
Opis vsebine: 
Intima, vloga in pomen dolgotrajnih intimnih odnosov, razvoj spolne vloge in razvoj medosebnih 
intimnih odnosov, pomen in vloga ranljivosti v intimnih odnosih, telo v odnosu, terapija parov. 
Raziskovanje intimnih odnosov in pomena spolnosti. 

 

Temeljna literatura: 
Catheral, D. (2007). Emotional safety. Viewing couples throuhg the lens of affect. New York. 
Routledge. 
Daniluk, J. (1998). Women's sexuality across the life span. New York. Guilford. 
Kompan Erzar (2006). Ljubezen umije spomin. Ljubljana. Mohorjeva družba in založba Brat 
Frančišek. 
Solomon, M. (2011). Love and war in intimate relationships. New York Norton. 
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Naslov učne enote / predmeta  STATISTIKA  

Semester B3 

Število ECTS kreditov  3  

Kontaktne ure  30  

Študijski program  Psihoterapevtska znanost  

Vrsta predmeta  Skupni obvezni  

Pogoj za opravljanje študijskih 
obveznosti  

Študent/ka se mora za uspešno prijavo na izpitni rok 
udeležiti 95% vseh predvidenih predavanj.  

Predavatelj/ica  Dr. Ana Kolar  

 
Namen: 
Razvoj statističnega razmišljanja na podlagi osvojitve osnovnih statističnih konceptov in pristopov 
z namenom razumevanja osnovnih kvantitativnih metod in analiz podatkov uporabljenih v 
psihologiji in drugih vedenjskih znanostih.  

 
Opis predmeta: 
Predstavljeni so osnovni statistični koncepti, pristopi, in študijski načrti namenjeni zbiranju in 
analizi podatkov. Obravnavane vsebine se osredotočajo na razumevanje procesov zbiranja in 
analiziranja podatkov ter statističnega sklepanja in pridobivanja verodostojnih informacij. V tem 
okviru se študentje spoznajo z osnovnimi statističnimi terminologijami, lastnostmi podatkov in 
vrstami statističnih analiz.  
 

 
Opis vsebine: 

 Osnovni statistični koncepti: 
− Populacija, vzorec, cenzus 
− Parameter v. statistika 
− Opisna v. sklepna (inferenčna) statistika 
− Vrste in tipi podatkov  
− Grafična predstavitev podatkov  
− Porazdelitev podatkov  
− Statistične mere (mere centralne tendence, variabilnosti, asimetrie in asociacije) 

• Načrti zbiranja in analiziranja podatkov:  
− Formulacija raziskovalnega vprašanja − Statistične v. raziskovalne hipoteze − Koncept 
kavzalnosti: korelacija ni kavzacija − Eksperiment, kvazieksperiment in opazovalna študija − 
Vzorčenje, pomen velikosti vzorca, vzorčne in nevzorčne statistične napake − Interval zaupanja − 
Enostavna linearna regresija − Osnove časovnih vrst  
 

 
Metode poučevanja in učenja:  
• Predavanja: Predmet se izvaja s predavanji, ki temeljijo na principu poglobljenega učenja (ang.: 
deep learning). Razlaga snovi temelji na primerih s katerimi se študentje lahko poistovetijo in so 
del njihovega študijskega programa. Študentje so aktivno vključeni v proces predavanj skozi 
diskusijo in projektno delo. Cilj poučevanja je razvoj veščin statističnega razmišljanja in 
poglobljeno razumevanje konceptov predavane snovi.  
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• Testi: Predavanja vključujejo več manjših testov na podlagi katerih študentje preverjajo 
razumevanje predelane snovi.  
• Projekt: Znotraj predavanj študentje v manjših skupinah pripravljajo individualne projekte, ki 
temeljijo na konkretnih primerih s področja njihovega študijskega programa. Predavateljica jim 
ob tem nudi neposredno mentorstvo. Študentje dokončajo projekt samostojno po izvedbi vseh 
predavanj.  
 

Načini ocenjevanja: 
 • Testi: 20% ocene • Projekt: 80% ocene • Ocenjevanje: 610 (pozitivno); 15 (negativno)  
 

Temeljna literature:  
• Ferligoj, A. (1997): Osnove statistike na prosojnicah, samozaložba, Ljubljana. • Fields Andy 
(2016): An adventure in statistics: The reality Enigma • Košmelj, K. (2001): Uporabna statistika, 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana  
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Naslov učne enote / predmeta  TEORIJE OSEBNOSTI 

Semester B1 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 30 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Seminarska naloga 

Predavatelj/ica Doc. dr. Matej Černigoj 

Opis vsebine: 

 Motivacijske in psihodinamične teorije osebnosti. 

 Tipološke in dispozicijske teorije osebnosti. 

 Biološke teorije osebnosti. 

 Vedenjske teorije osebnosti. 

 Socialne teorije osebnosti. 

 Fenomenološke, eksistencialne in humanistične teorije osebnosti. 

 Interpersonalne teorije osebnosti. 

 Kognitivne in socialno kognitivne teorije. 
 
Učni cilji:  

 Študentje spoznajo glavne teorije osebnosti in njihove implikacije za razumevanje 
doživljanja in vedenja posameznikov, duševnih motenj in psihoterapevtsko prakso.  

 
 

Temeljna literatura: 
 
Izbor iz: 
Musek, J. (1988). Teorije osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  
Musek, J. (1999). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.  
Musek, J. (1999). Psihološki modeli in teorije osebnosti. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske 
fakultete. 
Musek, J. (2005). Psihološke in kognitivne študije osebnosti. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske 
fakultete. 
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Naslov učne enote / predmeta  UVOD V MEDICINSKO TERMINOLOGIJO 

Semester B1 + P1 

Število ECTS kreditov  4 

Kontaktne ure 30 (20 ur predavanj, 10 ur seminarjev) 

Študijski program Psihoterapija 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Seminarska naloga 20 % 
Pisni izpit 80 % 

Predavatelj/ica Doc. dr. Damjan Slabe, prof. zdr. vzg. 
doc. dr. Uroš Kovačič, dr. med., 
asist. Eva Dolenc, mag. zdr. nege 

Namen in cilji: 
- boljše komuniciranje z zdravstvenim osebjem znotraj interdisciplinarnih timov  
- razumevanje osnovnih medicinskih terminov (lažje branje medicinskih poročil)  
- boljše razumevanje nekaterih ključnih konceptov v zdravstvu 
- razumevanje pomena varovanja zdravja ter poteka bolezni in 
- zavedanje svojih virov in omejitev kot pomagajočega v interdisciplinarnem timu.  

Opis vsebine: 
- kratek zgodovinski okvir razvoja medicinske terminologije 
- temeljenja medicinska terminologija skozi delovanje organskih sistemov (osnove anatomije 

in fiziologije, akutno in kronično patološko delovanje) 
- osnove medicinske terminologije  v sklopu medicinske propedevtike  
- stres in psihosomatika  
- MKB 10 (s poudarkom na psihiatričnih in prehranskih motnjah ter odvisnosti) 
- izbrani medicinski izrazi pomembni za psihoterapevte 
- definicija zdravja in bolezni  
- kratek zgodovinski okvir pojmovanje zdravja 
- sodobni modeli zdravja  
- kontinuum zdravja  
- mentalna higiena, duševno in duhovno  zdravje  
- ravni zdravstvenega varstva 
- javno zdravje ter ključni pojmi povezanimi z javnim zdravjem 
- nekateri medicinski koncepti  vključno z bio-psiho-socialno-kulturnega modela 
- medikalizacija družbe in zdravizem 
- patogeneza versus salutogenza 
- vloga bolnika 
- pacientove pravice 

Temeljna literatura: 
 
Čepon R. 2011. Zdravstvena terminologija. Ljubljana: Modrijan. 
Slovenski medicinski slovar. 2012. Dušan Sket, ur. Ljubljana: UL, Medicinska fakulteta. Dostopno 
prek http://www.termania.net/ 
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), Ur. l. RS, 15/2008 
Izbrani članki (posredovani na predavanjih) 

http://www.termania.net/
http://www.termania.net/
http://www.termania.net/


 
 

 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

Rovšnikova ulica 2, SI - 1000 Ljubljana 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: 38029812, 

transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 
www.sfu-ljubljana.si 

Naslov učne enote / predmeta  UVOD V ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO 
VARSTVO  

Semester B3 

Število ECTS kreditov  3 

Kontaktne ure 30  

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Pisni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, doc. dr. Tit Albreht, 
dr. Bojan Regvar 

Opis vsebine: 
 

 Uvod v socialno varstvo v RS 

 Socialnovarstvene storitve in programi v RS ter socialno vključevanje 

 Uvod v zdravstveno varstvo 

 Uvod v zdravstveni sistem in zdravstveno zavarovanje  v RS  

 Uvod v javno zdravje 

 Veliki javnozdravstveni problemi s poudarkom na duševnem zdravju  

  

Temeljna literatura: 
1. Zakon o zdravstveni dejavnosti. Uradni list Republike Slovenije. 1992;9:590–601. 
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uradni list Republike 

Slovenije. 1992;9:577–90. 
3. Zakon o lekarniški dejavnosti. Uradni list Republike Slovenije. 1992;9:601–5. 
4. Albreht T, Klazinga NS. Balancing equity and effi ciency through health care policies in 

Slovenia in the period 1990-2008. Zdrav Varstvo 2010;49(2): 49-60. 
5. Albreht T, Turk E, Toth M, Ceglar J, Marn S, Pribaković Brinovec R, Schäfer M, Avdeeva O 

and van Ginneken E. Slovenia: Health system review. Health Systems in Transition. 2009; 
volume 11(3): 1-168. (dostopno na: http://www.euro.who.int/observatory ) 

6. Poslovno poročilo ZZZS za leto 2013. (dostopno na: http://www.zzzs.si ) 
7. Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 

Odl.  US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS in 57/12), 
8. Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08), 
9. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08), 
10. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list 

RS, št. 39/13), 
11. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 
12. ZALETEL-Kragelj, Lijana: Uvod v javno zdravje / Lijana Zaletel-Kragelj, Ivan Eržen, Marjan 

Premik. - 1. ponatis. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2011. - XVI, 
407 str. 

13. ARTNIK, Barbara, BAJT, Maja, BILBAN, Marjan, BOROVNIČAR, Alenka, BRGULJAN, Jana, 
DJOMBA, Janet Klara, FRAS, Zlatko, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, 
KELŠIN, Nevenka, KOFOL-BRIC, Tatjana (avtor, urednik), KOLŠEK, Marko, KOPRIVNIKAR, 
Helena, KOROŠEC, Aleš (avtor, urednik), KOŠNIK, Mitja, KRANJC, Matic, LOVREČIČ, Barbara, 
LOVREČIČ, Mercedes, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica (avtor, urednik), OROŽEN, Kristina, 

http://www.euro.who.int/observatory
http://www.zzzs.si/
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PAULIN, Sonja, ŠELB-ŠEMERL, Jožica, ŠERONA, Ana, TOMŠIČ, Sonja (avtor, urednik), 
ZALETEL, Jelka, ZALETEL, Marjan, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana (urednik). Zdravje in vedenjski 
slog prebivalcev Slovenije : trendi v raziskavah CINDI 2001-2004-2008. Ljubljana: Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012. XXIX, 286 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-06-1. 
ISBN 978-961-6911-07-8. 
http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=6321&_
7_AutoResize=false&pl=0-7.3. [COBISS.SI-ID 264538624]  

BUZETI, Tatjana (avtor, član uredniškega odbora), DJOMBA, Janet Klara, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, 
Mojca (avtor, član uredniškega odbora), IVANUŠA, Marijan (avtor, član uredniškega odbora), JERIČEK 
KLANŠČEK, Helena, KELŠIN, Nevenka, KOFOL-BRIC, Tatjana, KOPRIVNIKAR, Helena, KOROŠEC, Aleš, 
KOVŠE, Katja, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, NADRAG, Petra, PAULIN, 
Sonja, PEČAR, Janja (avtor, član uredniškega odbora), PEČAR-ČAD, Silva, ROK-SIMON, Mateja, 
TOMŠIČ, Sonja (avtor, član uredniškega odbora), TRUDEN-DOBRIN, Polonca (avtor, član uredniškega 
odbora), ZADNIK, Vesna, ZVER, Eva. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje 
zdravja, 2011. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6659-77-2. 
http://www.ivz.si/publikacije?pi=3&_3_Filename=attName.png&_3_MediaId=2923&_3_AutoResiz
e=false&pl=109-3.3. [COBISS.SI-ID 254416640]  
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Naslov učne enote / predmeta  ZNANSTVENA RAZISKOVALNA METODOLOGIJA I 
(Novo) 

Semester B2 

Število ECTS kreditov  4,5  

Kontaktne ure 45 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta skupni obvezni 

Način ocenjevanja pisni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Mihael Černetič  

Opis vsebine: 
 
Učni cilji: 

 Študenti se seznanijo s temeljnimi principi znanosti in metodologije znanstvenega raziskovanja, 
zlasti s področja družboslovnih znanosti. 

 Urijo se v znanstvenem načinu razmišljanja in pristopa k strokovnim vprašanjem v 
psihoterapevtski znanosti. 

 Spoznajo in razumejo najpogostejše metode in tehnike raziskovanja (kvantitativnega in 
kvalitativnega) v psihoterapevtski znanosti. 

 Senzbilizirajo se za etične dileme pri znanstvenem raziskovanju in osvojijo temeljne principe 
raziskovalnega etosa. 

 
Vsebina: 

 znanost 

 metodologija znanstvenega raziskovanja 

 raziskovalna etika 

 metoda eksperimenta 

 metoda korelacijskega raziskovanja 

 metoda študije primera 

 primeri kvantitativnih in kvalitativnih raziskav 

 tehnike zbiranja podatkov 

 analiza podatkov 
 

Temeljna literatura: 
 
Adams, G. R. in Schvaneveldt, J. D. (1985). Understanding research methods. New York: Longman. 

Cvetek, R. (2013). Raziskujemo medosebne odnose: Priročnik za izvedbo kvantitativne empirične 
raziskave. Ljubljana: Teološka fakulteta. 

Dunn, D. (2013). The practical researcher: A student guide to conducting psychological research (Third 
edition). Hoboken, N.J.: Wiley. 

Flere, S. (2000). Sociološka metodologija. Maribor: Pedagoška fakulteta. 

Mark, R. (1996). Research made simple: A handbook for social workers. Thousand Oaks: Sage 
Publications. 
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Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno 
delo. 

Punch, K. F. (2009). Introduction to research methods in education. Los Angeles: SAGE. 

Toš, N. in Hafner-Fink, M. (1998). Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede. 

Walliman, N. (2011). Your research project: Designing and planning your work. Los Angeles: Sage. 
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Naslov učne enote / predmeta  ZNANSTVENA RAZISKOVALNA METODOLOGIJA II 
(Novo) 

Semester B4 

Število ECTS kreditov  1,5 

Kontaktne ure 15 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta skupni obvezni 

Način ocenjevanja pisni izpit 

Predavatelj/ica Doc. dr. Mihael Černetič 

Opis vsebine: 
 
Učni cilji: 

 Študenti se poglobljeno seznanijo s temeljnimi specifikami raziskovanja na področju 
psihoterapevtske znanosti. 

 Spoznajo in razumejo najpogostejše pristope k raziskovanju psihoterapije ter so zmožni 
njihovega kritičnega vrednotenja. 

 Spoznajo in razumejo najpomembnejše ugotovitve raziskav psihoterapevtskega procesa in 
psihoterapevtskega izida ter so zmožni njihovega kritičnega vrednotenja. 

 Seznanijo se z zgodovino raziskovanja psihoterapije. 

 Razumejo in kritično reflektirajo odnos med raziskavami psihoterapije in psihoterapevtsko 
prakso. 

 
Vsebina: 

 psihoterapija kot znanost 

 opredelitev raziskovanja psihoterapije 

 povezovanje raziskovanja psihoterapije in psihoterapevtske prakse 

 tipi raziskav v psihoterapevtski znanosti 

 zgodovina raziskovanja psihoterapije 

 učinkovalnost in učinkovitost psihoterapije 

 raziskovanje psihoterapevtskega izida 

 komparativno raziskovanje psihoterapije 

 splošne ugotovitve o učinkovitosti psihoterapije 

 ugotovitve o specifičnosti učinkov psihoterapije 

 ugotovitve o diferencialnem učinkovanju psihoterapije 

 primer raziskave psihoterapevtskega izida 

 raziskovanje psihoterapevtskega procesa 

 vrste na proces usmerjenih raziskav psihoterapije 

 primer raziskave psihoterapevtskega procesa 

 kombinirano raziskovanje psihoterapevtskega procesa in izida 

 terapevtski faktorji in skupni terapevtski faktorji 

 oblike kombiniranega raziskovanja procesa in izida psihoterapije 

 metafora zdravila in teorija odzivnosti 

 primer kombinirane raziskave procesa in izida 

 raziskovalno ugotovljena načela za učinkovito izvajanje psihoterapije 
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 primer raziskovalnega programa: raziskovanje nedokončanega posla 

 primer raziskovalnega programa: raziskovanje asimilacijskega modela psihoterapije 

 kako brati poročila o raziskavah psihoterapije 

Temeljna literatura: 
 
Aveline, M., Strauss, B. in Stiles, W. B. (2005). Psychotherapy research. V G. O. Gabbard, J. S. Beck in J. 

Holmes (ur.), Oxford textbook of psychotherapy (str. 449-462). Oxford: Oxford University Press. 

Barber, J. P. (2009). Toward a working through of some core conflicts in psychotherapy research. 
Psychotherapy Research, 19, 1–12. http://doi.org/10.1080/10503300802609680 

Cvetek, R. (2013). Raziskujemo medosebne odnose: Priročnik za izvedbo kvantitativne empirične 
raziskave. Ljubljana: Teološka fakulteta. 

Dryden, W. (1996). Research in counselling and psychotherapy – Practical applications. London: SAGE 
Publications. 

Elliott, R. (2010). Psychotherapy change process research: Realizing the promise. Psychotherapy 
Research, 20, 123–135. 

Gelo, O., Pritz, A., & Rieken, B. (ur.). (2015). Psychotherapy research: Foundations, process, and 
outcome. Berlin: Springer. 

Goldfried, M. (2000). Consensus in psychotherapy research and practice: Where have all the findings 
gone? Psychotherapy Research, 10, 1–16. http://doi.org/10.1080/713663590 

Grawe, K., Donati, R. in Bernauer, F. (2001). Psychotherapie im Wandel – Von der Konfession zur 
Profession. Göttingen: Hogrefe. 

Lebow, J. (2006). Research for the psychotherapist – From science to practice. New York: Routledge. 

 



 
 

 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

Rovšnikova ulica 2, SI - 1000 Ljubljana 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: 38029812, 

transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 
www.sfu-ljubljana.si 

Naslov učne enote / predmeta  ZNANSTVENO PISANJE I + II + III + IV (Novo) 
Semester B1 (I) + B2 (II) + B3 (III) + B4 (IV) 

Število ECTS kreditov  0,5 (I) + 2 (II) + 0,5 (III)+ 5 (IV) 

Kontaktne ure 7,5 (I) + 15 (II) + 7,5 (III) + 15 (IV) 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta skupni obvezni 

Način ocenjevanja priprava pisnega izdelka (znanstvenega članka), priprava in 
predstavitev raziskovalnega načrta 

Predavatelj/ica Doc. dr. Mihael Černetič 

Opis vsebine: 
 
Učni cilji: 

 Študenti pridobijo kompetence za iskanje znanstvene literature ter njeno uporabo (vključno z 
ustreznim načinom citiranja) pri izdelavi znanstvenega besedila. 

 Dosežejo osnovno usposobljenost za pripravo znanstvenega teksta in s tem tudi podlago za 
kasnejše pisanje diplomske naloge. 

 Usposobijo se za praktično uporabo metodologije znanstvenega raziskovanja na področju 
psihoterapevtske znanosti, kar obsega procese, potrebne za pripravo načrta preproste 
raziskave (identifikacija raziskovalne teme, formulacija raziskovalnega vprašanja, izbor 
ustreznih raziskovalnih metod, oblikovanje raziskovalnega načrta). 

 
Predznanje: 
Predmet gradi na kompetencah, ki jih študentje pridobijo pri predmetih „Znanstvena raziskovalna 
metodologija 1“, „Znanstvena raziskovalna metodologija 2“ in Statistika (od študentov se pričakuje, da 
so predhodno seznanjeni z osnovnimi raziskovalnimi metodami in tehnikami v psihoterapevtski 
znanosti). 
 
Vsebina: 

 vsebinske smernice za pripravo poročila o znanstveni raziskavi 

 osnovna struktura raziskovalnega poročila 

 značilni elementi preglednega znanstvenega članka 

 analiza vzorčnega znanstvenega članka (vsebinska strukturiranost besedila in oblikovne 
značilnosti) 

 APA standardi za pripravo znanstvenih besedil (temeljna izhodišča za navajanje virov; 
oblikovanje navedkov v besedilu; izdelava seznama citirane literature; oblikovanje naslovov 
poglavij; oblikovanje preglednic; oblikovanje slik – shem, grafov, diagramov, fotografij, risb; 
drugo) 

 odstopanja od APA stila – posebnosti v slovenskem prostoru 

 vaje v uporabi APA stila 

 vaje v akademskem pisanju 

 pridobivanje znanstvene literature 

 računalniška orodja za delo z bibliografskimi podatki 

 opredelitev in cilji diplomskega dela ter zahteve za njegovo pripravo 

 kako izbrati temo za diplomsko nalogo 

 izhodišča za oblikovanje raziskave na področju psihoterapevtske znanosti 
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 vsebina in oblikovanje raziskovalnega načrta 

 načrtovanje projekta izdelave diplomske naloge 

 smernice za pripravo in izvedbo ustne predstavitve raziskovalnega dela 

 vaje v oblikovanju znanstvene raziskave 

 vaje v pripravi in izvedbi ustne predstavitve raziskovalnega dela 
 

Temeljna literatura: 
 
American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American Psychological 

Association (6th ed.). Washington, DC: Author. 

Aspelmeier, J. (2010). A sample APA paper: The efficacy of psychotherapeutic interventions with 
profoundly deceased patients. Posneto s 
http://www.radford.edu/~jaspelme/Writing_Guides/Vol_6_-
Revised/Whats_new_with_APA_Vol6_revised.pdf 

Bolton, G. (2014). Inspirational Writing for Academic Publication. Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications. 

Cvetek, R. (2013). Raziskujemo medosebne odnose: priročnik za izvedbo kvantitativne empirične 
raziskave. Ljubljana: Teoloska fakulteta. 

Dallos, R. in Vetere, A. (2005). Researching psychotherapy and counselling. Maidenhead: Open 
University Press. 

Greenberg, L. S. (2007). A guide to conducting a task analysis of psychotherapeutic change. 
Psychotherapy Research, 17, 15–30. 

Kahn, J. H. (n. d.). Sample APA Paper for Students Interested in Learning APA Style 6th Edition. Posneto 
s https://about.illinoisstate.edu/jhkahn/-Documents/Guides/APAsample.pdf 

Rose, P. (n. d.). APA format template. Posneto z 
www.siue.edu/~prose/classes/APAFormatTemplate.doc 

Silvia, P. J. (2007). How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing. Washington, 
DC: American Psychological Association. 

Walliman, N. (2011). Your research project: Designing and planning your work. Los Angeles: Sage. 
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Naslov učne enote / predmeta  ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA ZAKONODAJA 

Semester B4 

Število ECTS kreditov  4,5 

Kontaktne ure 45 

Študijski program Psihoterapevtska znanost 

Vrsta predmeta Skupni obvezni 

Način ocenjevanja Seminarska naloga 

Predavatelj/ica Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, Doc. dr. Tit Albreht, dr. 
Bojan Regvar 

Opis vsebine: 
 

 Izbrane teme iz socialnega varstva v RS: primerjava sistema socialne varnosti RS in EU; 
Evropski modeli države blaginje z umestitvijo Slovenije v širši evropski kontekst; Preventivna 
dejavnost na področju socialnega varstva; Trg dela in zavarovanje za primer brezposelnosti; 
Sistem pokojninskega zavarovanja; Invalidsko varstvo; Varstvo osebnih podatkov – temelj 
terapevtskega dela; Uvajanje zasebnega terapevtskega dela – praktični primeri; Kakovost – 
evalvacija kakovosti 

 Izbrane teme iz javnega zdravja: Promocija zdravja; Pristopi in različni modeli, teorije in 
prakse promocije zdravja; Promocija in ohranjanje zdravja kot vseživljenjski, sistemski, 
multidisciplinaren koncept; Temeljni koncepti promocije in ohranjanja zdravja posameznika 
in skupnosti; Načrtovanje in evalvacija programov promocije in preventive na področju DZ; 
Duševno zdravje med preventivo in promocijo 

 Izbrane teme iz zdravstvenega varstva: pluralizacija in privatizacija izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva; pravni okvir zagotavljanja zdravstvenega varstva; osnove novega 
javnega menedžmenta in temelji zdravstvene ekonomike; 

 

 Temeljna literatura: 
 

1. ALBREHT, Tit, KLAZINGA, Niek. Privatisation of health care in Slovenia in the period 1992-
2008. Health policy, ISSN 0168-8510, 2009, vol. 90, str. 262-269. 

2.  ALBREHT, Tit, DELNOIJ, Diana M. J., KLAZINGA, Niek. Changes in primary health care 
centres over the transition period in Slovenia. European journal of public health, ISSN 1464-
360X. [Online ed.], 2006, vol. 16, no. 3, str. 237-242. 

3. MARKOTA, Mladen, ALBREHT, Tit. Slovenian experience on health insurance 
(re)introduction. Croatian medical journal, ISSN 0353-9504, 2001, letn. 42, št. 1, str. 18-23. 

4. TURK, Eva, ALBREHT, Tit, PREVOLNIK RUPEL, Valentina. The institutionalisation of health 
technology assessment in Slovenia. Eurohealth, ISSN 1356-1030, 2010, vol. 16, no. 2, str. 
27-28. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/124371/Eurohealth-
_Vol16_No2_web.pdf  

5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12 , 39/13, 46/13 
- ZIPRS1314-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 111/13 - 
ZMEPIZ-1); 

6. Zakon o delovnih razmerjih(ZDR-1).Ur.l.RS,št.21/2013; 
7. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ZZZPB).Ur.l.RS,št.5/1991 

(17/1991popr.,2/1994popr.),št.12/1992,12/1993-

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/124371/Eurohealth-_Vol16_No2_web.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/124371/Eurohealth-_Vol16_No2_web.pdf
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ZUPDN93,71/1993,38/1994,80/1997Odl.US:U-I-343/94,69/1998,97/2001-
ZSDP,67/2002,2/2004-ZDSS-1(10/2004popr.),63/2004- ZZRZI,79/2006, 107/2006-
UPB1,114/2006-ZUTPG,59/2007-ZŠtip(63/2007popr.) 

8. Zakon o urejanju trga dela(ZUTD).Ur.l.RS,št.80/2010 

9. Edelman CL, Mandle CL. (2006). Health Promotion, Throughout the life span. 6th ed. 
Missouri: Mosby; 2006 

10. Rootman I,  et al., eds. Evaluation in health promotion:  Principles and perspectives. 
Copenhagen: WHO; 2001. 

11. Tones K, Green J. Health Promotion, Planning and Strategies. London: Sage Publications 
Ltd; 2004. 

12. GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (avtor, urednik), KOPRIVNIKAR, Helena (avtor, urednik), 
DREV, Andreja (avtor, urednik), VRAČKO, Pia, PIRNAT, Nina, HOČEVAR, Tadeja, VRDELJA, 
Mitja, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, PUCELJ, Vesna, KOFOL-BRIC, Tatjana, MARTINOVIČ, 
Brane, KRANJC, Igor, MARTINOVIČ, Aleksandra. Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo 
prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije, 2012. 160 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6659-90-1. ISBN 978-961-
6659-93-2. 
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=0&pi=7&_7_Filename=5406.pdf&_7_MediaId=5406&_7_Au
toResize=false&pl=0-7.3. [COBISS.SI-ID 262216704] 

13.  KOPRIVNIKAR, Helena, DREV, Andreja, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, BAJT, Maja. Z zdravjem 
povezana vedenja mladostnikov v Sloveniji - izzivi in odgovori : izhodišča za načrtovanje 
politik. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012. 56 str., tabele, 
graf. prikazi. ISBN 978-961-6659-99-4. ISBN 978-961-6911-01-6. 
http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=6118&_
7_AutoResize=false&pl=0-7.3. [COBISS.SI-ID 263921152]  

14. BAJT, Maja (avtor, urednik), GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, JERIČEK KLANŠČEK, Helena 
(avtor, urednik), KOVŠE, Katja, KOFOL-BRIC, Tatjana, PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje, 
ROŠKAR, Saška (avtor, urednik), TOMŠIČ, Sonja, ŠTOKELJ, Romana, ZORKO, Maja (avtor, 
urednik). Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike 
Slovenije, 2009. 132 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6659-44-4. 
http://www.ivz.si/?ni=0&pi=7&_7_Filename=1357.pdf&_7_MediaId=1357&_7_AutoResize
=false&pl=0-7.3. [COBISS.SI-ID 243407616] 

15. KAMIN, Tanja (avtor, urednik), JERIČEK KLANŠČEK, Helena (avtor, urednik), ZORKO, Maja, 
BAJT, Maja, ROŠKAR, Saška, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana. Duševno zdravje prebivalcev 
Slovenije. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 2009. 138 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 
978-961-6659-42-0. [COBISS.SI-ID 243245824]  

16. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, GORENC, Mateja, JERIČEK KLANŠČEK, Helena. Ko te strese 
stres : kako prepoznati in zdraviti stresne, anksiozne in depresivne motnje. Ponatis. 
Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012. 79 str., ilustr. ISBN 978-
961-6202-85-5. [COBISS.SI-ID 264128256] 
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