CENIK STORITEV ZA ŠTUDENTE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/17
ŠOLNINE
1. Dodiplomski program psihoterapevtske znanosti
1. letnik

4.635,00 EUR

2. letnik

4.600,00 EUR

3. letnik

4.600,00 EUR

3. letnik - skupne vsebine*

2.450,00 EUR

1.1. Diferencialni program dodiplomskega programa**
2. Magistrski program psihoterapevtske znanosti
1. letnik

4.900,00 EUR

1. letnik – skupne vsebine*

2.600,00 EUR

2. letnik

4.900,00 EUR

2. letnik – skupne vsebine*

2.600,00 EUR

Dodatni letnik – samo specialistične vsebine***

1.000,00 EUR

3. Program psihoterapevtske propedevtike
1. letnik
4. Specialistični program

2.535,00 EUR

1. letnik

2.700,00 EUR

2. letnik

2.700,00 EUR

3. letnik

2.700,00 EUR

4. letnik

2.700,00 EUR

*Samo skupne vsebine, v primeru, ko študent specialistični del opravlja izven SFU Ljubljana.
**Višina diferencialnega programa je odvisna od obsega programa, ki je določen za vsakega
posameznika (glede na predhodno izobraževanje); določa se po številu KT.
***V sklopu študija na 2. stopnji je potrebno upoštevati, da se poleg 1. in 2. letnika magisterija (kjer
sta v ceno že vključena 2. in 3. letnik spec. študija), plača še 4. letnik spec. študija.
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OPOMBA: V šolnino je vključenih 80 ur osebne izkušnje. Strošek preostalih ur osebne izkušnje in
psihiatrične prakse na 2. stopnji fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti krije študent sam.

DRUGI STROŠKI V OKVIRU ŠTUDIJA
1. Vpisnina, ki vključuje
- strošek vpisne dokumentacije, potrdila o vpisu, potrdila o
opravljenih študijskih obveznostih
-

izvedba tridnevnega uvodnega seminarja

-

dodatni individualni razgovor*

375,00 EUR

125,00 EUR

Vpisnina, ki vključuje:
strošek vpisne dokumentacije, potrdila o vpisu, potrdila o
opravljenih študijskih obveznostih (študent/ka, ki ima opravljenih
25 ur skupinske izkušnje)
2. Izpiti
2.1. Prvi do tretji pristop na izpit za posamezni predmet/delni izpit

70,00 EUR

2.2. Četrti in nadaljnji pristop na izpit ter komisijski izpit
2.3. Diferencialni izpit**
3. Vrednost 1 kreditne točke
3.1. Dodiplomski program, propedevtika in specialistični program

77,00 EUR
82,00 EUR

3.2. Magistrski program
4. Izdajo odločb in sklepov
4.1. Sklep o priznavanju izpitov izven SFU Ljubljana

-

4.2. Sklep o priznavanju prakse
4.4. Sklep o prehodu v višji letnik brez opravljenih obveznosti

50,00 EUR

4.5. Sklep o priznavanju in vrednotenju izobraževanja ob vpisu
neposredno na magistrski program in program propedevtike
(diferencialni program)

50,00 EUR

5. Diplomsko delo in zaključni izpit
5.1. Dodiplomski in magistrski program psihoterapevtske znanosti
5.2. Specialistični program

Vključeno v šolnino
ali po KT**
250,00 EUR

5.3. Izdaja diplomske listine s prilogo k diplomi (duplikat)

50,00 EUR

*Po napotitvi visokošolskega zavoda oziroma na zahtevo kandidata za študij.
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**Višina plačila (predavanje in izpit) se določi po vrednosti predmeta, glede na KT, pri čemer je
vrednost KT določena s cenikom.
STROŠKI POSTOPKA IZVOLITVE V NAZIV
6.1 Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj
6.2 Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj
6.3 Izvolitev v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive

2.000,00 EUR
1.000,00 EUR
750,00 EUR

STORITVE PSIHOTERAPEVTSKE AMBULANTE*
7.1 Uvodni postopek

30,00 EUR

7.2 Partnerska psihoterapija

50,00 EUR

7.3 Individualna psihoterapija

40,00 EUR

7.4 Družinska psihoterapija

60,00 EUR

7.5 Skupinska psihoterapija

15,00 EUR

7.6 Interventno srečanje

30,00 EUR

7.7 Psihoterapevtsko/psihiatrično mnenje

50,00 EUR – 300,00
EUR

*Navedene cene veljajo za specializante psihoterapije SFU Ljubljana. V primeru, da terapijo vodi licencirani
terapevt, so cene lahko enake/višje od navedenih. Pri določanju cene terapij se upošteva socialni položaj
klienta.
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