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1. SPLOŠNI PODATKI O VISOKOŠOLSKEM ZAVODU IN 

USTANOVITELJU 
 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (v nadaljevanju: 

SFU Ljubljana) je zasebni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, 

študijsko in svetovalno dejavnost na področju psihoterapije.  

 

Uradni naziv fakultete je: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani.  

Skrajšani naziv fakultete je: SFU Ljubljana.  

Ime v angleškem jeziku: Faculty of Psychotherapy Science of Sigmund Freud University in 

Ljubljana. Skrajšani naziv fakultete v angleškem jeziku: SFU Ljubljana.  

  

Sedež fakultete je bil do 31.5.2015 na Trgu mladinskih delovnih brigad 5, 1000 Ljubljana. S 

1.6.2015 pa je sedež fakultete na Rovšnikovi ulici 2, 1000 Ljubljana. Zastopnik zavoda je mag. 

Miran Možina, direktor, ki je tudi zastopnik enega od ustanoviteljev, Slovenskega inštituta za 

psihoterapijo. Zastopnik drugega ustanovitelja, SFU Dunaj, je prof. dr. Alfred Pritz, rektor. 

 

Dejavnost fakultete obsega dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, znanstveno 

raziskovanje na področju psihoterapije in drugih dejavnosti, ki služijo doseganju namenov in 

ciljev izvajanja glavne dejavnosti. Pri izvajanju svoje dejavnosti se fakulteta vključuje v 

mednarodno znanstveno izobraževalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi 

institucijami v tujini.  

 

Fakulteta izvaja izobraževalno dejavnost:  

▪ po študijskih programih za pridobitev izobrazbe,  

▪ po študijskih programih za izpopolnjevanje,  

▪ po delih študijskih programov,  

▪ z izvedbo posameznih predmetov študijskih programov,  

▪ z izvedbo mednarodne poletne šole in  

z izvedbo različnih oblik neformalnega učenja 
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2. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

2.1 Poslanstvo in vizija visokošolskega zavoda 
 

Zasebna univerza Sigmunda Freuda že s svojim imenom izkazuje čast življenjskemu delu 

Sigmunda Freuda, čigar prizadevanja za razumevanje človeka, so ustvarila eno 

najpomembnejših intelektualnih gibanj dvajsetega stoletja; prizadevanja, ki še v današnjem 

času služijo kot osnove in spodbude za raziskovanje človeške psihe. 

 

Poslanstvo zasebne univerza Sigmunda Freuda je: 

▪ ponuditi študijske smeri in možnosti raziskovanja v disciplinah, za katere lahko zagotovi 

visoko kakovostno poučevanje in raziskovanje, 

▪ v odprti in tolerantni skupnosti predavateljev in študentov spoštovati svobodo 

znanosti in njenega nauka ter zavezanost k znanstvenemu načinu mišljenja, 

▪ podpirati osebnostni razvoj študentov, da so kot absolventke in absolventi pripravljeni 

prevzeti poklicno in družbeno odgovornost, 

▪ spodbujati sodelovanje z drugimi univerzami in raziskovalnimi smermi, z institucijami 

in podjetji, ki so dejavna na področju njene akademske ponudbe, 

▪ gojiti temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati odličnost 

in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih.  

 

Vizija Fakultete za psihoterapevtsko znanost je postati prepoznana in mednarodno odprta 

izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki postavlja smernice in kriterije ter oblikuje etične in 

zakonske standarde na področju psihoterapevtske znanosti.  

 

DOLGOROČNI CILJI FAKULTETE 

 

Ustanovitev zasebne univerze Sigmunda Freuda na Dunaju leta 2005 je institucionalizirala 

psihoterapevtsko znanost in ustvarila nove možnosti v praksi, na raziskovalnem in 

izobraževalnem področju. Psihoterapevtska znanost subjektivnega ne obravnava izolirano in 

posamično, temveč ga opisuje v kontekstu procesa opazovanja na osnovi kulturnih danosti, 

kot so jezik, socialna struktura, oblike vsakdanjega življenja itd. V tem smislu nadaljnji razvoj 

psihoterapevtske znanosti terja tudi razširitev kulturnega delovnega območja. 

 

Nacionalna agencija za kvaliteto v visokem šolstvu Republike Slovenije je 10. maja 2013 

akreditirala Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU 

Ljubljana). S tem so se uresničila naša prizadevanja, s katerimi smo začeli leta 2006, tako da je 

zdaj omogočeno doseganje kompletne akademske psihoterapevtske izobrazbe z možnim 

vstopom takoj po maturi tudi v Sloveniji. 
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Dolgoročen cilj je konstantno razvijanje in izboljšanje kakovosti študija na prvi in drugi stopnji 

ter na Psihoterapevtski propedevtiki in specialističnih študijih. Študentom ter zunanjim 

zainteresiranim želimo zagotoviti in ponuditi različen izbor psihoterapevtskih pristopov. Poleg 

tega je pomemben dolgoročni cilj tudi nov program Psihologije ter doktorski študij 

psihoterapevtske znanosti. 

 

Na raziskovalnem področju želimo raziskovati predvsem psihoterapevtski proces (kaj je 

pomembno v psihoterapiji, kaj deluje, kaj je dobra terapevtska aliansa…), vzpostavljati želimo 

sodelovanje z drugimi raziskovalnimi institucijami ter se zavzemamo za  popularizacijo 

raziskovalnih dosežkov. Predvsem si želimo zavzemati za prepoznavnost psihoterapije kot 

znanstvene in zdravstvene dejavnosti. 

 

Cilji SFU Ambulante so postaviti smernice in kriterije ter oblikovati minimalne etične in 

zakonske standarde na področju psihoterapije za slovensko področje. Ambulanto želimo 

postaviti kot prvi naslov za paciente (za vse informacije, ostale kontakte – psihiatri, nevladne 

oblike pomoči…) 

 

2.2 Strateško načrtovanje 
 

Ustanovitev zasebne univerze Sigmunda Freuda na Dunaju leta 2005 je institucionalizirala 

psihoterapevtsko znanost in ustvarila nove možnosti v praksi, na raziskovalnem in 

izobraževalnem področju. Psihoterapevtska znanost subjektivnega ne obravnava izolirano in 

posamično, temveč ga opisuje v kontekstu procesa opazovanja na osnovi kulturnih danosti, 

kot so jezik, socialna struktura, oblike vsakdanjega življenja itd. V tem smislu nadaljnji razvoj 

psihoterapevtske znanosti terja tudi razširitev kulturnega delovnega območja. 

 

Ker psihoterapija v številnih državah kot znanost in samostojen poklic soustvarja pravne in 

institucionalne okvirne pogoje, je model SFU v mednarodnem prostoru deležen velike 

pozornosti. Od njene ustanovitve se programov SFU udeležujejo predavatelji in študentje iz 

številnih držav, število slovenskih študentov pa je v primerjavi z drugimi državami že od vsega 

začetka posebej visoko. 

 

Za razvijanje SFU Ljubljana  v Sloveniji govorijo številne prednosti, med njimi tudi geografska 

bližina, dolgoletna skupna zgodovina in pomen slovenske narodne manjšine v Avstriji. 

 

Nacionalna agencija za kvaliteto v visokem šolstvu Republike Slovenije je 10. maja 2013 

akreditirala Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU 

Ljubljana). S tem so se uresničila naša prizadevanja, s katerimi smo začeli leta 2006, tako da je 
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zdaj omogočeno doseganje kompletne akademske psihoterapevtske izobrazbe z možnim 

vstopom takoj po maturi tudi v Sloveniji. 

 

S ponudbo različnih psihoterapevtskih pristopov in  metod bo zagotovljena raznolikost in 

kakovost raziskav. Mednarodno mreženje SFU tudi v Sloveniji omogoča širši dostop do 

raziskovalnih rezultatov iz drugih držav. Z izpolnjevanjem akademskih zahtev se bo tudi v 

Sloveniji povečala možnost publikacij na tem področju. Študenti in predavatelji SFU  Ljubljana 

bodo v večji meri vključeni v mednarodne raziskovalne projekte. 

Trenutno se razvija pet raziskovalnih področij: 

▪ Psihoterapevtski proces in izid, 

▪ Proces psihoterapevtskega izobraževanja in izid, 

▪ Zgodovina slovenske psihoterapije, 

▪ Fenomenologija in psihoterapija, 

▪ Čuječnost in psihoterapija. 

 

POLOŽAJ SFU LJUBLJANA NA PODROČJU PSIHOTERAPEVTSKE ZNANOSTI IN RAZISKOVANJA 

 

Psihoterapevtska znanost zahteva povezanost s prakso. Tako je bila ob ustanovitvi SFU v 

njenem okviru ustanovljena tudi SFU ambulanta, v kateri poteka izobraževanje, usposabljanje 

in raziskovanje. SFU ambulanta je priznana tudi s strani Ministrstva za zdravje kot učna baza 

za izvajanje prakse za študij propedevtike in specialističnih študijev psihoterapije, kot to določa 

avstrijski Zakon o psihoterapiji. 

 

SFU ima tudi pravico, da izvaja študij propedevtike, ki predstavlja prvi del izobraževanja iz 

psihoterapije v Avstriji in specialistični študij individualne psihologije. Poleg tega ima pogodbe 

o sodelovanju z drugimi organizacijami (npr. društvi in inštituti), ki izvajajo specialistične 

študije drugih psihoterapevtskih pristopov (npr. logoterapije, sistemske družinske terapije, 

transakcijske analize, psihoanalize). SFU je tudi dosegla, da diplomanti magistrskega študija 

psihoterapevtske znanosti z magistrsko diplomo hkrati tudi formalno pridobijo pravico do 

licence za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti v Avstriji, kar pomeni da so uvrščeni na 

seznam psihoterapevtov na nacionalni ravni. S tem pridobijo pravico do samostojnega 

opravljanja psihoterapevtske dejavnosti, kot to določa avstrijski zakon o psihoterapiji. 

 

SFU na področju svoje osnovne discipline, psihoterapevtske znanosti, izvaja številne raziskave 

z več težišči. Tukaj naj izpostavimo dve: 

 

(1) Raziskovanje procesa in izida psihoterapevtskih obravnav, kjer posebno pozornost 

posvečajo perspektivi pacientov. V različnih psihoterapevtskih pristopih povezujejo 

kvalitativno metodologijo, ki temelji npr. na intervjujih pacientov, s kvantitativno 

metodologijo SFU ambulante (v primerjavi z ambulantami partnerskih institucij). 
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(2) Raziskovanje izobraževanja, pri čemer raziskujejo izhodiščni položaj, razvoj študentov 

psihoterapevtske znanosti v času študija in diplomantov po končanem študiju. Tudi tukaj 

uporabljajo različne raziskovalne metodologije in ti. »mešano metodologijo« (angl. »Mixed 

Method Design«). 

 

V sodelovanju s SFU Ljubljana poteka trenutno nekaj raziskav, ki jih izvajajo slovenski 

doktoranti psihoterapevtske znanosti SFU: 

 

- Abuse in therapeutic encounter deriving from erotic transference and counter 

transference (Aleksander Lavrini) 

- The use of Jungian dream analysis and infantile fantasies of clients (ali patients) with 

obsessive-compulsive disorder (Urška Battelino) 

Številni raziskovalni projekti potekajo v sodelovanju z mednarodnimi partnerskimi 

institucijami oz. s študenti iz različnih držav in sicer z izvajanjem raziskav v posameznih državah 

(SFU Pariz, SFU Ljubljana, na Hrvaškem, v Srbiji in v Albaniji). V sodelovanju s SFU Ljubljana 

poteka trenutno nekaj raziskav, ki jih izvajajo slovenski doktoranti psihoterapevtske znanosti 

SFU.  

 

Velik poudarek na SFU dajejo tudi spodbujanju podmladka, torej vključevanju študentov z vseh 

izobraževalnih stopenj v tekoče raziskovalne projekte in njihovo udeležbo na mednarodnih 

konferencah 

 

EVROPSKE IN MEDNARODNE PERSPEKTIVE STRATEŠKEGA RAZVOJA 

 

Razvoj SFU Ljubljana spodbuja tudi bogata mreža mednarodnega sodelovanja, ki jo je razvila 

SFU na znanstvenem in prakseološkem področju z akademskimi ustanovami po Evropi. Poleg 

matice na Dunaju obstaja od leta 2009 akreditirana podružnica SFU v Parizu, od leta 2013 pa 

tudi podružnice v Berlinu, Linzu in Milanu. Na ta način se ponuja možnost mednarodnega 

sodelovanja na področju psihoterapevtske znanosti in izmenjava teoretičnih in praktičnih 

terapevtskih izkušenj, saj je področje psihoterapije izjemno občutljivo za kulturne razlike. Ti 

viri na področju raziskovanja kot tudi na področju praktičnega usposabljanja bodo koristili 

vsem podružnicam SFU, tudi SFU Ljubljana. Nenazadnje pa bo to prispevalo k boljši 

psihoterapevtski oskrbi slovenskega prebivalstva, saj bo slovenska psihoterapija pridobila 

akademsko raven. 

 

Cilj SFU Ljubljana je torej razvijanje strukture za pridobivanje in povečevanje psihoterapevtske 

profesionalne kompetentnosti ob hkratnem mednarodnem mreženju 
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2.2.1 Usklajenost načrtovanja s poslanstvom, nacionalnimi in evropskimi usmeritvami 

 

Akademizacija psihoterapije in poskusi implementacije odgovarjajočega poklicnega profila v 

Sloveniji je tesno povezan z institucionalizacijo psihoterapije v Avstriji, z dejavnostjo Evropske 

zveze za psihoterapijo (European Association for Psychotherapy – EAP kot tudi s ponudbo SFU 

študijskih programov psihoterapevtske znanosti. 

 

Takoj po ustanovitvi SFU se je novembra 2005 začelo sodelovanje med SFU in Slovensko 

krovno zvezo za psihoterapijo. Ta je od leta 1999 izvajala izobraževanje iz propedevtike po 

avstrijskem vzoru. Na podlagi sodelovanja s SFU je bil leta 2006 v Slovenijo prenesen tudi študij 

propedevtike SFU. Leta 2008 je bil ustanovljen Slovenski inštitut za psihoterapijo (SIP), ki je do 

ustanovitve SFU Ljubljana nudil organizacijsko podporo SFU za izvajanje študija 

psihoterapevtske znanosti in za raziskovanje. Od leta 2008 SIP izvaja tudi študij propedevtike. 

 

Slovenski študenti so od ustanovitve SFU sodelovali tako na Poletnih šolah SFU kot tudi v 

programih psihoterapevtske znanosti (bakalavreat, magisterij in doktorat). Tudi slovenski 

učitelji poučujejo v programih psihoterapevtske znanosti na Dunaju. 

 

 

2.2.2 Ustreznost načina preverjanja uresničevanja strateškega načrtovanja 

 

SFU Ljubljana vsako leto pripravi samoevalvacijsko poročilo, ki je dostopno na spletni strani 

fakultete. Samoevalvacija poteka v sodelovanju s strokovnimi službami in vodstvom fakultete. 

Pri specifičnih vprašanjih sodelujejo vsi zaposleni. Samoevalvacijsko poročilo se obravnava na 

Senatu SFU Ljubljana.  

 

Pri samoevalvaciji sodelujejo tudi študenti, ki letno pripravijo svoj del samoevalvacijskega 

poročila, ki se nanaša na njihovo delo, kot člani delovnih teles pa sodelujejo pri obravnavi 

poročil in sprejemanju sklepov o potrebnih ukrepih. Sodelujejo tudi v procesu prenove 

študijskih programov. Preko študentskih anket ocenjujejo kakovost pedagoških delavcev, 

organizacije, prostorov in opreme ter drugih kadrov. 

 

Evalvacija študija poteka tudi v okviru tutorskih skupin. Študenti podajo na eni strani refleksijo 

študijskih vsebin in študijskega procesa, na drugi strani pa študenti evalvirajo tudi proces 

skupine ter razvoja vsakega posameznega člana v njej in v okviru celotnega študija. 

 

Za kontrolo kvalitete sodelovanja med SFU Dunaj in SFU Ljubljana je ustanovljen poseben 

oddelek na SFU na Dunaju. Za stalen pretok informacij na administrativni ravni sta zadolženi 

tajništvi Oddelka za tujejezična in inozemska izobraževanja SFU Dunaj in tajništvo SFU 
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Ljubljana. SFU ima svoj sistem »upravljanja s kvaliteto« (Qualitätsmanagement), ki je javno 

objavljen na spletni strani univerze (http://www.sfu.ac.at/index.php?page=7&article=50), 

SFU Ljubljana pa ima svoj Poslovnik kakovosti SFU Ljubljana.  

 

3. NOTRANJE DELOVANJE ZAVODA 
 

3.1 Organiziranost fakultete 
 

3.1.1 Pravni akti SFU Ljubljana 

▪ Statut Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, 

▪ Poslovnik senata Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani, 

▪ Poslovnik kakovosti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani, 

▪ Pravilnik o organizaciji raziskovalnega in razvojnega dela Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, 

▪ Pravilnik o obremenitvah pedagoških delavcev Fakultete za psihoterapevtsko znanost, 

▪ Pravilnik o notranji ureditvi in sistemizaciji delovnih mest Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost SFU Ljubljana, 

▪ Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, 

▪ Pravilnik o izvolitvi, organizaciji in delu študentskega sveta in o izvolitvi predstavnikov 

študentov v organih Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani, 

▪ Pravilnik izpitnega režima, postopka priznavanja izpitov ter pritožbenega postopka 

Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, 

▪ Pravilnik o delu častnega razsodišča Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze 

Sigmunda Freuda v Ljubljani, 

▪ Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, 

▪ Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, 

▪ Pravilnik študijske prakse Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani, 

▪ Ambulantni red Psihoterapevtske ambulante Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, 

▪ Pravilnik za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. 
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3.1.2 Pregled organizacijskih enot in organov fakultete 

V okviru fakultete so oblikovane organizacijske enote za izvajanje samostojnih študijskih 

programov fakultete. V posameznih organizacijskih enotah so oblikovane podenote. 

Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu. 

Organizacijske enote imajo lahko v okviru fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje 

dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje ter razpolaganje s prihodkom in presežkom. 

Lahko imajo tudi lastno računovodsko – stroškovno mesto.  

 

 

Fakulteta ima naslednje organizacijske enote:  

▪ dekanat fakultete s tajništvom,  

▪ pedagoško enoto,  

▪ raziskovalno enoto, 

▪ katedre,  

▪ psihoterapevtsko ambulanto.  

 

Organi fakultete so:  

▪ direktor, 

▪ dekan, 

▪ senat, 

▪ akademski zbor, 

▪ upravni odbor, 

▪ študentski svet. 

 

Organi zavoda se delijo na poslovodsko upravljavske organe, strokovne organe in študentske 

organe. Njihove pristojnosti so načeloma deljene:  

▪ na upravljanje in poslovodenje zavoda in  

▪ na strokovno vodenje in izvajanje dejavnosti zavoda.  

 

Organa poslovanja in upravljanja zavoda sta direktor zavoda in Upravni odbor. Strokovni 

organi zavoda so dekan, prodekan, Senat in Akademski zbor. Študentski organ je Študentski 

svet. Organi zavoda delujejo v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom, svoje delovanje pa 

lahko podrobneje urejajo s poslovniki ali pravilniki.  
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4. KAKOVOSTNO ZNANSTVENO, STROKOVNO IN 

RAZISKOVALNO DELOVANJE 
 

V študijskem letu 2016/17 je SFU Ljubljana izvajala naslednje študijske programe:   

▪ Bakalavreat psihoterapevtske znanosti, 

▪ Magisterij psihoterapevtske znanosti, 

▪ Študij Psihoterapevtske propedevtike, 

▪ Specialistične študije iz psihoanalize, sistemske psihoterapije, geštalt psihoterapije in 

analitične psihologije, 

▪ Delni program študija psihoterapevtske znanosti. 

 

Fakulteta ima akreditirana tudi dva študijska programa, ki ju zaenkrat ni izvajala v akreditirani 

obliki: 

▪ Magisterij psihoterapije otrok in mladostnikov (sklep NAKVISa z dne 18.9.2014) in 

▪ Bakalavreat in magisterij iz psihologije (sklep NAKVISa z dne 19.1.2017). 

 

4.1 Temeljna izhodišča in organiziranost raziskovalnega 

dela visokošolskega zavoda 
 

Na SFU Ljubljana se poleg izobraževalne dejavnosti odvija raziskovalno-razvojno delo, ki 

temelji na razvoju ustreznih znanstvenih disciplin ter sodelovanju pri prenosu raziskovalnih 

spoznanj v pedagoški proces in na specifična praktična področja. Eden od najpomembnejših 

ciljev znanstveno-raziskovalnega dela fakultete je razvijanje empirično podprte 

psihoterapevtske prakse. 

 

Znanstveno-raziskovalno delo je interdisciplinarno usmerjeno na področje družbenih ved, pa 

tudi na področja humanističnih in medicinskih ved. Po Frascatijevi klasifikaciji je kot temeljno 

raziskovalno področje opredeljeno področje št. 5 - družboslovne vede. 

 

Raziskovalno-razvojno delo teži k preseganju slabe medsebojne povezanosti posameznih 

psihoterapevtskih pristopov v smislu inter- in transdisciplinarnosti, ki je kljub solidni razvitosti 

posameznih pristopov dejansko precej skromna. Na SFU Ljubljana želimo s timskim delom in 

sinergičnim sodelovanjem med raziskovalci, ki iste ali podobne teme preučujejo z različnih 

teoretskih, metodoloških in drugih zornih kotov, preseči stanje fragmentacije na področju 

psihoterapije v Sloveniji. Fokus je tudi na nekaterih temah,  ki bi morale biti osrednje, a so v 

danih razmerah skromno obravnavane ali celo izpuščene iz raziskovalnega dela in poučevanja. 

V središču raziskovalnega dela pa je njegova neposredna aplikativna razsežnost, kar omogoča 

http://sfu-ljubljana.si/index.php/program/bakalavreat/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/magisterij/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/propedevtika
http://sfu-ljubljana.si/index.php/specialisticni-studij/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/program/bakalavreat/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/studijski-programi/
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neposreden prenos znanja iz akademske sfere v druge družbene podsisteme, denimo v 

zdravstvo, socialno varstvo in šolstvo. 

 

V skladu s statutom fakultete (27. člen) raziskovalno delo na SFU Ljubljana poteka v okviru 

raziskovalne enote, za delovanje katere skrbi prodekan za znanstveno-raziskovalno delo. 

 

Raziskovalni enota za psihoterapevtsko znanost se povezuje s psihoterapevtsko ambulanto, ki 

je prav tako organizirana v okviru fakultete ter raziskovalcem med drugim nudi možnost za 

dostop do udeležencev v raziskavah. Obstoj lastne fakultetne ambulante omogoča tesno 

sodelovanje med terapevti, raziskovalci, učitelji in študenti pod supervizijo ter s tem 

povezovanje terapevtskega dela oz. prakse, znanstveno-raziskovalnih dejavnosti in 

izobraževalnega procesa. 

 

4.2 Raziskovalna področja in projekti 
 

Skupna značilnost raziskovanja psihoterapije na Univerzi Sigmunda Freuda je usmerjenost v 

značilnosti psihoterapije, ki presegajo posamezno psihoterapevtsko šolo (npr. psihoanalizo, 

sistemsko, integrativno psihoterapijo itn.) in posvečanje diferenciranim pristopom in 

procesom različnih terapevtskih postopkov. 

 

Raziskovalno delo na fakulteti je prednostno usmerjeno v temeljne in aplikativne raziskave na 

jedrnih področjih psihoterapevtske znanosti, kot so denimo izid psihoterapije, 

psihoterapevtski proces, terapevtski odnos, skupni terapevtski faktorji, komparativno 

raziskovanje psihoterapije. 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo na fakulteti opredeljenih pet raziskovalnih področij, ki 

predstavljajo prednostna vsebinska področja za izvajanje raziskovalnega dela. Posamezni 

raziskovalni projekti fakultete se tako po možnosti umeščajo v enega od naslednjih 

raziskovalnih področij: 

 

PSIHOTERAPEVTSKI PROCES IN IZID 

 

V okviru tega področja poteka raziskovanje različnih vidikov procesa in izida psihoterapevtske 

obravnave. Poseben fokus je na uporabi sinergetskega navigacijskega sistema (SNS) za 

spremljanje in upravljanje psihoterapevtskega procesa. 

 

PROCES IN IZID PSIHOTERAPEVTSKE EDUKACIJE 

 

Področje vsebuje raziskovanje procesa in izida formacije psihoterapevtov, s poudarkom na 
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uporabi sinergetskega navigacijskega sistema (SNS) in/ali vlogi čuječnosti v osebnem in 

profesionalnem razvoju psihoterapevtov v treningu. 

 

ZGODOVINA SLOVENSKE PSIHOTERAPIJE 

 

Cilj raziskovanja je zapolniti obstoječo vrzel v znanju na dotično temo ter izdelati celosten 

pregled zgodovine psihoterapije v Sloveniji. 

 

FENOMENOLOGIJA IN PSIHOTERAPIJA 

 

Osnovna ideja, ki vodi raziskovanje na tem področju, je spoznavanje fenomenoloških 

značilnosti posameznih psiholoških težav, duševnih motenj in patologij. 

 

ČUJEČNOST IN PSIHOTERAPIJA 

 

Trije glavni vidiki raziskovanja v okviru tega raziskovalnega področja so preučevanje značilnosti 

in vloge čuječnosti pri klientih v psihoterapiji, čuječnosti psihoterapevtov ter čuječnosti kot 

skupnega faktorja v psihoterapiji. 

 

4.2.1 Znanstveno, raziskovalno, umetniško oz. strokovno sodelovanje 

Na nacionalnem nivoju ima SFU Ljubljana naslednje povezave: 

 

▪ visokošolski zavodi: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani; 

▪ inštituti: inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA, inštitut GITA; 

▪ druge organizacije: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Združenje 

psihoterapevtov Slovenije, Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije, Slovensko 

društvo za globinsko psihološko psihoterapijo, Združenje bonding psihoterapevtov 

Slovenije, Fundacija Freud, Društvo študentov psihoterapije Slovenije, CORP Ljubljana, 

CP Celje, CP Maribor, Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko 

analizo; zavod Beletrina, Društvo Srečališče 

▪ podjetja: RC IKTS (Razvojni center Informacijsko komunikacijskih tehnologij Savinja 

Žalec). 

 

Poleg tega ima SFU Ljubljana naslednje povezave s tujimi partnerji: 

 

▪ visokošolski zavodi: Univerza Sigmunda Freuda Dunaj, Accademia di Psicoterapia della 

Famiglia iz Rima, Crucible Institute iz Colorada v ZDA; 

▪ inštituti: Inštitut za sinergetiko in raziskovanje psihoterapije iz Salzburga; 

▪ druge organizacije: European Family Therapy Association, European Confederation of 

Psychoanalytic Therapies, Evropska zveza za hipnozo, Avstrijsko društvo za sistemsko 
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psihoterapijo, Društvo Miltona H. Ericksona iz Nemčije, Udruženje sistemskih 

porodičnih psihoterapeuta iz Srbije, Društvo za kibernetiku psihoterapije iz Rijeke. 

 

 

4.2.2 Raziskovalna skupina 

V študijskem letu 2016/17 je na fakulteti delovala raziskovalna skupina za področje 

psihoterapevtskih znanosti, vodil jo je Miran Možina. Člani raziskovalne skupine so Lia Katarina 

Kompan Erzar, Mihael Černetič, Emil Benedik, Anja Kozina in Matej Černigoj.  

 

4.2.3 Raziskovalni projekti 

 V študijskem letu 2016/17 so v okviru fakultete potekali naslednji projekti: 

 

▪ Raziskava o razvoju študentov psihoterapije 

Datum začetka: 2.9.2015 

Datum konca: longitudinalna študija 

Financer: SFU Ljubljana 

Nosilna organizacija: SPRISTAD Research Committee 

Nosilca raziskave: prof. Bernhard Strauss, prof. David Orlinsky 

Nosilec raziskave v Sloveniji: mag. Miran Možina 

Lokalna koordinatorka: dr. Anja Kozina  

Sodelavke/ci: dr. Miha Černetič 

 

Mednarodno raziskovalno omrežje SPRISTAD načrtuje to raziskavo kot longitudinalni 

sistematični raziskovalni in indukcijski projekt, načrtovan za empirični oris in raziskavo 

pomembnih spremenljivk povezanih z zgodnjim razvojem kariere psihoterapevtov, pri čemer 

je vzorec statistično ustrezen, kar omogoča zaznavanje tudi relativno majhnih, vendar 

pomembnih dejavnikov. Ciljna populacija so študenti psihoterapije oz. specializanti 

psihoterapije. Privatno univerzo Sigmund Freud je akreditiral SPR/CRN kot uradno ustanovo 

za sodelovanje pri raziskavi, skupaj s 40 drugimi ustanovami po celem svetu. 

 

 

▪ Validacija vprašalnika za motnje osebnosti VMO-2 

Datum začetka: 1.9.2015 

Datum konca: 31.12.2017 

Financer: SFU Ljubljana 

Nosilna organizacija: SFU Ljubljana 

Nosilec raziskave: doc. dr. Emil Benedik  

  

Samoocenjevalni vprašalnik za motnje osebnosti (VMO) je bil konstruiran iz več razlogov.  

Najpomembnejši je ta, da se v slovenski klinični psihologiji in psihoterapiji srečujemo s 
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kroničnim pomanjkanjem tovrstnih instrumentov - vprašalnikov, ki bi bili ustrezno prirejeni za 

našo populacijo in bi bili uporabni za ocenjevanje motenj na osebnostnem področju. Drugi 

razlog pa je, da tudi pri marsikaterih tujih osebnostnih vprašalnikih ni jasno definirano, kaj 

pravzaprav merijo: simptome (vedenje), eksplicitne (stališča o sebi in drugih, ki jih preizkušanci 

pripravljeni deliti z drugimi) ali implicitne osebnostne značilnosti (lastnosti, ki se jih 

preizkušanci niti ne zavedajo). Naš namen je  sestaviti veljaven, kvantitativni instrument, ki 

meri fenomenološke vidike osebnosti, t.j. doživljanje samega sebe in drugih ljudi, in bi služil 

kot pomoč pri ocenjevanju osebnosti oseb s psihičnimi težavami za diagnostične in 

terapevtske namene. Pri selekciji postavk VMO smo izhajali iz standardne psihiatrične 

klasifikacije motenj osebnosti DSM-5, vendar smo obenem upoštevali tudi psihoanalitične in 

kognitivne koncepte. Z vprašalnikom je bilo narejenih že nekaj preliminarnih raziskav 

(Benedik, 2004; 2014), ki so potrdile zanesljivost in veljavnost instrumenta s pomočjo 

sorodnega vprašalnika PDQ-IV (Hyler, 1994) in primerjavo med različnimi diagnostičnimi 

skupinami psihiatričnih pacientov ter vzorcem zdravih oseb. V novi verziji vprašalnika so 

postavke deloma revidirane (VMO-2), s čimer smo izboljšali notranjo konsistentnost 

vprašalnika. V tej raziskavi bi radi nadgradli in ponovno preverili konstruktno veljavnost 

prenovljenega vprašalnika VMO-2 na klinični in zdravi populaciji (študenti SFU) s pomočjo 

osebnostnih lestvic Osebnostnega vprašalnika PAI, ki je bil pred časom prirejen v slovenščino 

(Gosar in Boben, 2009; po Moreyu 2003) in Osebnostnega vprašalnika za DSM-5 (PID-5) 

(Krueger, Derringer, Watson, Skodol, 2013). S slednjim bi preverjali tudi veljavnost hipoteze o 

povezanosti patoloških in normalnih osebnostnih dimenzij.   

 

▪ Odnos med osebnostnimi in psihičnimi motnjami 

Datum začetka: 1.9.2015 

Datum konca: 31.12.2017 

Financer: SFU Ljubljana 

Nosilna organizacija: SFU Ljubljana 

Nosilec raziskave: doc. dr. Emil Benedik  

 

S pomočjo samoocenjevalnih vprašalnikov za motnje osebnosti (VMO; Benedik, 2004; 2014) 

in Vprašalnika za oceno osebnosti (PAI; Gosar in Boben, 2009; po Moreyu 2003) želimo 

preverjati psihoanalitične hipoteze o povezanosti osebnostnih in psihičnih (simptomatskih) 

motenj pri odraslih psihiatričnih pacientih. Po novejših psihoanalitičnih konceptih (Kernberg, 

1986) struktura osebnostne organizacije oz. raven osebnostne motenosti pogojuje pojav 

specifičnih psihičnih (simptomatskih) motenj, kar potrjujejo nekatere raziskave o povezanosti 

motenj prve in druge osi po DSM-IV (glej npr. Benedik, 2014; Millon, 2009). Predvidevamo, da 

je izrazitejša osebnostna patologija povezana z bolj izraženimi psihičnimi motnjami.      

 

▪ Razvijanje čuječnosti pri edukantih sistemske psihoterapije 

Datum začetka: 1.9. 2012 
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Datum konca: 1.1.2020 

Financer: SFU Ljubljana 

Sodelujoče organizacije: Slovenski inštitut za psihoterapijo 

Nosilna organizacija: SFU Ljubljana 

Nosilec raziskave: dr. Mihael Černetič 

 

Raziskava skuša odgovoriti na vprašanje, kakšne so posledice enoletnega programa za 

razvijanje čuječnosti pri edukantih sistemske psihoterapije za raven njihove čuječnosti ter za 

njihovo psihološko blagostanje. V obstoječi literaturi je moč najti pozitivne učinke treninga 

čuječnosti na edukante psihoterapije, namen dotične raziskave pa je razširiti te ugotovitve v 

nekaterih pomembnih vidikih. V metodološkem pogledu gre za vzdolžno pilotsko študijo 

kvalitativno-kvantitativnega tipa, natančneje za nekontrolirani naturalistični eksperiment. 

 

▪ Organizacija in izvedba psihosocialne oskrbe onkoloških bolnikov ter dolgotrajno bolnih 

otrok in mladih v celjski regiji 

Datum začetka: 1.2.2014 

Datum konca: 1.1.2020 

Financer: Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem 

Sodelujoče organizacije: Splošna bolnišnica Celje 

Nosilna organizacija: Društvo Srečališče 

Nosilec projekta na SFU: mag. Miran Možina 

 

Spoznanja o tem, kako pomembno je, da lahko izražamo čustva in mnenja v okolju, kjer nas 

slišijo, razumejo in sprejmejo, so bila motiv za prijavo na razpis Norveškega finančnega 

mehanizma s projektom Organizacija in izvedba psihosocialne oskrbe dolgotrajno bolnih in 

njihovih svojcev v celjski regiji. Projekt so finančno podprli in s tem omogočili izvajanje 

programa brezplačno za vse uporabnike do konca leta 2015. Globalni namen projekta je 

ustvariti novo socialno pravico za dolgotrajno bolne in njihove družine – lokalno psihosocialno 

oskrbo. Psihosocialna podpora navedenim skupinam se izvaja delno v prostorih SB Celje, delno 

v prostorih društva Srečališče na Vodnikovi 13 v Celju. S projektom želimo prispevati h 

kakovosti življenja ljudi in družin, ki so zaradi bolezni ter njenih posledic postali ranljivi. Za ta 

namen združujemo moči nevladnih organizacij, regionalnih zdravstvenih ustanov, ki lahko 

obveščajo uporabnike, izobraževalnih ustanov v Sloveniji in na Norveškem, kjer imajo 

strokovnjaki dobre izkušnje s tovrstnim delom ter uporabljamo znanja psihološke, socialne ter 

psihoterapevtske stroke, ki smo si jih pridobili do sedaj. 

 

▪ Zemljevid meditacij: pregled meditacijskih praks glede na način mentalnega delovanja 

in druge dimenzije   

Datum začetka: 1.4.2015 

Datum konca: 1.4.2020 
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Financer: SFU Ljubljana 

Nosilna organizacija: SFU Ljubljana 

Nosilec raziskave: dr. Matej Černigoj  

 

S prodorom čuječnosti je meditacija v zadnjih dvajsetih letih postala legitimno področje 

znanstvenega raziskovanja in orodje številnih psihoterapevtskih smeri. Na širšem področju 

meditacijskih pristopov pa vendarle vlada precejšnja raznolikost in tudi čuječnost je vse prej 

kot homogena praksa. Za nekoga, ki se v prostoru meditacij orientira in še išče sebi primeren 

pristop, je ta raznolikost lahko frustrirajoča in od meditiranja odvračajoča. Namen raziskave je 

zato izdelati nekakšen zemljevid meditativnih pristopov in tehnik glede na različne kriterije 

oziroma dimenzije, kot so objekt meditacije (prisotnost, odsotnost, vrsta objekta), usmerjanje 

oziroma neusmerjanje pozornosti (osredotočena pozornost, razpršena pozornost, brez 

usmerjanja pozornosti), uporaba sugestije in avtosugestije, kontrola fizioloških procesov in 

druge. Končni rezultat bo publikacija, ki bo nudila osnovno orientacijo v ponudbi meditacijskih 

pristopov, postala pa bi lahko tudi referenca na področju raziskovanja in poučevanja 

čuječnosti ter drugih oblik meditacij. Na tej podlagi se odpirajo možnosti razširitve 

raziskovanja v smer nevrofizioloških korelatov različnih meditacijskih pristopov na eni strani in 

fenomenološkega izkustva na drugi.  

 

▪ Raziskava Čuječnost in psihoterapija 

Datum začetka: 18. 11. 2015 

Longitudinalna študija 

Financer: SFU Ljubljana 

Nosilna organizacija: Društvo za razvijanje čuječnosti 

Nosilec raziskave: Žan Rojc, univ. dipl. biokemik  

Lokalni koordinator: mag. Miran Možina 

Sodelavci: Patricija Kožuh, univ. dipl. teologinja, David Čeh, študent psihoterapevtskih znanosti 

 

Namen raziskave je poglobljena evalvacija programa čuječnosti za študente psihoterapije, ki 

ga sestavlja 8 srečanj po dve uri in pol. V kvalitativno raziskavo bomo vključili poročila 

študentov (dnevnike doživljanja) in transkripte individualnih intervjujev. V ideji 

participatornega raziskovanja bomo 1 mesec po zaključku programa čuječnosti izvedli fokusno 

skupino, s katero želimo pridobiti povratno informacijo udeležencev o preliminarnih izsledkih 

raziskave. 

Vsebinsko se bomo osredotočali na tri poglavitne teme, ki pa se lahko spreminjajo v odvisnosti 

od aktualnega dogajanja na programu čuječnosti: (a) čuječnost kot osebna izkušnja (kako 

udeleženci ocenjujejo in osmišljajo prakso čuječnosti v procesu psihoterapevtskega 

izobraževanja?), (b) mehanizmi čuječnosti (kakšne učinke opažajo v vsakodnevnem življenju 

kot možne posledice prakse čuječnosti?) in (c) doživljanje sebe v odnosu (kako doživljajo sebe 

v odnosih, ko svoje stanje interpretirajo kot čuječno?). 
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▪ Drža do uporabe resnih računalniških iger v psihoterapiji s strani psihoterapevtov in 

klientov v Sloveniji (Psychotherapists' and patients' attitudes towards Serious Games in 

psychotherapy in Slovenia) 

Datum začetka: 1.6.2017 

Datum konca: 31.12. 2017 

Nosilec projekta: Tina Rahne Mandelj 

Sodelujoče organizacije: SFU Dunaj, SFU Ljubljana 

 

Uporaba video in računalniških iger je pri zdravljenju duševnih bolezni velikokrat premalo 

zastopana. To velja tudi za t.i. »resne igre – ang. Serious games«, ki so interaktivne 

računalniške igre, ki učvrščujejo kognitivne in vedenjske sposobnosti znotraj digitalnega 

učnega okolja. Tako obstaja do sedaj le nekaj študij, ki raziskujejo učinkovitost »resnih iger« 

pri psihoterapevtskem zdravljenju. Rezultati, ki so jih dobili, so pokazali pozitivne učinke (glej 

Eichenberg in Schott, v reviziji,  Fleming in dr., 2014). Do sedaj imamo tako le malo dostopnega 

znanja glede sprejetosti in izkušenj z uporabo »resnih iger« znotraj psihoterapevtskega polja, 

tako na nacionalni kot mednarodni ravni. To je raziskovalce vodilo k naslednjemu vprašanju: 

Ali se psihoterapevti in psihoterapevtski pacienti v Sloveniji razlikujejo v svojem mnenju in drži 

do uporabe »resnih iger« v psihoterapiji? 

 

▪ Vpliv komunikacijske situacije na udejanjenja prepričanj 

Nosilec projekta: Urban Kordeš 

Datum začetka: 15. 3. 2016 

Longitudinalna študija 

Sodelujoče organizacije: Univerza v Ljubljani 

 

Zasnova raziskave in pričakovani rezultati temeljijo na predpostavki, da znanja pri 

posamezniku ne moremo jemati kot reificirane statične množice trditev (pri propozicionalnem 

znanju) in veščin (pri dispozicijskem). Znanje se vsakič, ko ga preverimo (probe) udejanji ad 

hoc, zaradi česar je nujno razumeti proces udejanjanja. Ta proces je povezan z dvema 

bistevnima faktorjema: z individualnim konceptualnim okvirjem in s posameznikovim 

videnjem konkretne komunikacijske situacije. 

Način poizvedovanja se s tega vidika ne kaže več kot (boljša ali slabša) pot do resnice 

(razumevanja znanja), ampak kot način konstrukcije le-tega. Z vidika zgornje predpostavke se 

pokaže razumevanje procesa udejanjanja znanja (in posledično razumevanje omenjenih 

faktorjev) kot bistveno za razumevanje epistemologije in – morda še bolj pomembno – 

bistveno za razumevanje gradnje individualnih resničnosti. Razumevanje vpliva interpretacije 

komunikacijske situacije na konstrukcijo znanja (oz. prepričanj) je pomemben tudi za 

razumevanje vsebin, ki vznikajo pri različnih vrstah intervjujev in psihoterapevtskih odnosov. 
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▪ Reflektirajoči tim v sistemski (družinski) psihoterapiji, sistemsko terapevtskem 

izobraževanju in superviziji 

Nosilec projekta: doc. dr. Lea Šugman Bohinc (lea.sugman.bohinc@sfu-ljubljana.si) 

Datum začetka: 1. 10. 2015 

Longitudinalna študija 

Sodelujoče organizacije: SFU Ljubljana 

 

Med metodične inovacije, ki so jih prispevali sistemski terapevtski pristopi, utemeljeni na 

epistemologiji kognitivnega konstruktivizma in socialnega konstrukcionizma v zadnjih dveh 

desetletjih 20. st., gotovo sodi „reflektirajoči tim“ (Anderson, 1987). RT je eden od ustvarjalnih 

proizvodov v razvoju idej, kjer so pomembno vlogo odigrali številni znanstveniki, strokovnjaki, 

filozofi (npr. Bateson, Maturana, Foucault; milanska šola sistemske družinske terapije; 

Ackermanov inštitut v NYC; Huston Galveston inštitut v Texasu; idr.). RT uteleša nekaj 

temeljnih predpostavk konstrukcionistične paradigme, namreč da vsak udeleženec (v našem 

primeru terapevtske) interakcije individualno in družbeno konstruira resničnost (večkratne 

resničnosti), da je v tem procesu ključna vloga jezika, da ljudje svoje izkušnje organiziramo kot 

naracije, da ne obstajajo splošne, univerzalne resnice, da obstaja tesna povezava med jezikom 

(poimenovanjem) in močjo v družbi; da ima zadnjo besedo v sodelovalnem, participatornem 

terapevtskem modelu klientski sistem itn. Fokus terapevtskih pristopov »moderne« na teorije 

in metode v postmoderni nadomeščata odnos in jezik kot osrednja konteksta in medija 

soustvarjanja terapevtskih dogovorov o partnerskem delovnem odnosu, problemu, želeni 

spremembi, razpoložljivih in dodatno potrebnih virih za njihovo uresničenje, načrtu korakov 

do dogovorjenega izida, zaključku terapevtskega delovnega odnosa, če jih naštejemo samo 

nekaj. 

Razvoj postmodernih sistemskih praks v 21. st. poraja nove razsežnosti rabe RT, ne le v 

kontekstu psihoterapije (veliko inovativnih praks RT prispevajo narativni pristopi, npr. v 

povezavi z definicijskimi obredi), ampak tudi supervizije in psihoterapevtskega izobraževanja. 

V strukturi RT znotraj različnih terapevtskih, supervizijskih in izobraževalnih praks obstaja 

določena podobnost (kot je npr. odprt prostor za izmenjavo različnih perspektiv doživljanja, 

interpretiranja, radovednega in spoštljivega spraševanje glede tega, kar se dogaja v procesu 

terapije in bi lahko prispevalo k uspešnemu doseganju želenih ciljev). Kljub temu pa je ena od 

izstopajočih posebnosti koncepta in metode RT prav to, da ne obstaja enoten pristop, nimamo 

enotnih smernic ne glede vsebine, tem, sloga reflektiranja, ni konsenza o procesih, ki delujejo 

v delu RT, v odnosu do njihovih učinkov. Lepota in izziv ter večdesetletna raziskovalna 

privlačnost konceptualizacije in načina izvajanja RT je ravno v pluralnosti praks njegove rabe. 

Osrednji cilj akcijskega raziskovalnega projekta je kvalitativno raziskovati (postmoderno 

sistemsko) družinsko terapevtsko prakso, ki vključuje sodelovanje RT (raziskava 1). Zanimivo 

bo raziskovati različne načine reflektiranja (ne le znotraj iste epistemologije, temveč tudi med 

različnimi epistemologijami) in njihove učinke. Drugi cilj je kvalitativno raziskati (evalvirati) 

rabo RT v kontekstu terapevtskega izobraževanja pri konkretnem študijskem predmetu 
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(raziskava 2). Tretji cilj je kvalitativno raziskati ali vsaj zasnovati model raziskovanja rabe RT v 

kontekstu supervizije (sistemskega) terapevtskega dela (raziskava 3). Vsaka raziskava (1, 2, 3) 

bo v izhodišča vključevala študij obstoječe znanstvene in strokovne literature na temo rabe RT 

v omenjenih treh kontekstih in pa usposabljanje terapevtk in študentk ter študentov sistemske 

psihoterapije za rabo RT. 

Oblikovali bomo instrumente za zbiranje kvalitativnih podatkov (intervju z družinskimi člani, 

fokusna skupina ali dve fokusni skupini s terapevtkami in članicami RT, posnetki dela RT v 

kontekstu izobraževanja iz sistemske terapije pri predmetu Osnove kibernetike psihoterapije, 

izdelava transkriptov; fokusna skupina s supervizantkami in supervizanti) in njihovo analizo 

(predvidoma po metodi analize tematskega okvira, glej npr. Ritchie in Spencer, 2002.; Barnet-

Page in Thomas, 2009.; Srivastava in Thomson, 2009). 

 

▪ SFUrope – let´s get to know each other 

Nosilec projekta: SFU Berlin, SFU Vienna 

Datum začetka: 1. 5. 2017 

Datum konca: 31. 8. 2017 

Sodelujoče organizacije: SFU Ljubljana, SFU Paris, SFU Milano, SFU Vienna 

 

Europe is growing closer with increasing co-operations and diverse exchanges. At the same 

time, some are withdrawing from Europe. Conflicts are clear and, in many places, debates 

about national belonging are returning to centre stage. The SFU is present in different 

European countries and is interested in promoting a continuous strengthening of the 

connection between the sites. With relative ease, this project offers the unique opportunity 

to explore urgent contemporary concerns with socio-psychological measures and to foster 

meaningful contact between students. The first concrete step of this project has been 

developed based on the idea of a European-oriented investigation in the socio-psychological 

field, which was initially raised at the Vienna meeting of all SFU sites. The questions at the core 

of the project are how can we currently understand the construct of “European identities” 

and which challenges, opportunities and conflicts this construct holds. 

 

4.3 Ocena stanja in usmeritve na področju znanstveno-

raziskovalnega in strokovnega dela fakultete 
 

Analiza izobrazbenih profilov po temeljni visokošolski izobrazbi je pokazala, da med 

raziskovalci, vključenimi v raziskovalno delo fakultete, prevladujejo psihologi, poleg njih pa je 

prisotna tudi vrsta drugih relevantnih izobrazbenih profilov. Večina sodelavcev fakultete ima 

tudi profesionalno psihoterapevtsko edukacijo, za katero velja podobna raznolikost 

terapevtskih modalitet (pristopov), zastopanih v kadrovski sestavi fakultete. Raznolikost 

izobrazbenih in kompetenčnih profilov raziskovalcev ocenjujemo kot zaželeno, saj omogoča 
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timsko delo in multidisciplinarno sodelovanje, kar oboje predstavlja v sodobnem času 

malodane pogoj sine qua non za uspešno doseganje raziskovalnih rezultatov. Za raziskovanje 

na področju psihoterapevtske znanosti je omenjena značilnost še posebej dragocena, saj 

omogoča tudi preseganje tradicionalne omejenosti na posamezne psihoterapevtske 

modalitete. Sodobno raziskovanje psihoterapije je v veliki meri transmodalitetno usmerjeno 

in čedalje bolj postavljeno na enotno podlago, ki jo predstavlja psihoterapevtska znanost kot 

samostojna znanstvena disciplina. 

 

Uresničevanje raziskovalnega programa fakultete je bilo oteženo zaradi razmeroma majhnega 

števila zaposlenih sodelavcev v primerjavi s pogodbeno sodelujočimi raziskovalci. V skladu z 

možnostmi si bo fakulteta tako tudi v akademskem letu 2017/18 prizadevala k povečevanju 

deleža zaposlitev v svoji kadrovski sestavi. 

 

Raziskovanje tematik s področja psihoterapevtske znanosti ostaja del poslanstva fakultete in 

njene strateške usmeritve, zato bo fakulteta še naprej prednostno usmerjala svoja 

raziskovalna prizadevanja v zgoraj opisanih pet glavnih raziskovalnih področij. Pri tem bo v 

pomoč vpeljava raziskovalnega dela v enoti fakultetna ambulanta, katere delovanje je v 

študijskem letu 2016/17 doseglo raven, ki omogoča intenzivno in kontinuirano znanstveno 

raziskovanje. Za študijsko leto 2017/18 je tako v načrtu razvoj temeljnega raziskovalnega 

modula v fakultetni ambulanti. Glede na to, da v ambulanti dnevno poteka strokovno delo s 

klienti, predstavlja odlično priložnost tako za izvajanje temeljnih kot tudi aplikativnih 

raziskovalnih projektov. 

 

Vključevanje študentov v raziskovalno delo fakultete je v obravnavanem obdobju potekalo na 

več ravneh. Mentorji za diplomske naloge na prvi in drugi študijski stopnji imajo razpisane 

raziskovalne teme, ki jih študenti lahko izberejo za obdelavo v svoji nalogi. Ponujene teme so 

objavljene na spletnih straneh fakultete. Poleg tega se študente vključuje v raziskovalno delo 

fakultete tudi v vlogi udeležencev raziskav, s čimer pridobijo študenti dodatne izkušnje in 

vpoglede v raziskovanje na področjih, ki jih pokriva fakulteta. Nekateri študenti pa v 

raziskovalnem delu fakultete, na podlagi svojih zanimanj in individualnega dogovora s 

posameznim izvajalcem raziskave, sodelujejo tudi kot soizvajalci. 

 

Pri raziskovalnem delu v prihodnje bi bilo smiselno v večji  meri izkoristiti potencial, ki ga 

ponuja mednarodna mreža visokošolskih ustanov s področja psihoterapevtske znanosti, 

delujočih pod okriljem dunajske Univerze Sigmunda Freuda. Celotna mreža obsega ustanove 

na Dunaju, v Parizu, Berlinu, Milanu, Linzu in Ljubljani. 

 

O strokovnem delu fakultete je potrebno zapisati, da je večina sodelavcev redno dejavna v 

delu s klienti v okviru izvajanja psihoterapevtskih obravnav ter v drugih oblikah dela s končnimi 

uporabniki storitev (npr. izvajanje izkustvenih delavnic, seminarjev itd.). Poleg tega se 
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sodelavci fakultete s strokovnimi doprinosi redno pojavljajo v javnosti, bodisi neposredno 

bodisi preko medijev, in sicer na različnih okroglih mizah, v televizijskih in radijskih oddajah, 

intervjujih itd. Vpetost fakultete v strokovno delovanje tako ocenjujemo kot ustrezno. 

 

5. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
 

Tekom študija se študenti srečajo z naslednjimi oblikami prakse: 

 

▪ praksa v različnih psihosocialnih ustanovah,  

▪ psihiatrična praksa, ki poteka znotraj psihiatričnih ustanov ali pri zasebnih psihiatrih,  

▪ psihosocialna praksa v Psihoterapevtski ambulanti,  

▪ psihoterapevtska praksa, ki poteka pod redno supervizijo,  

▪ supervizija prakse v psihosocialnih ustanovah.  

 

5.1 Sistemska ureditev praktičnega izobraževanja 
 

5.1.1 Fakultetni študij 

 

Tabela: Praksa v psihosocialnih ustanovah na 1. stopnji 

SEMESTER KT URE (1 KT = 15 

kontaktnih ur) 

VRSTA 

B1 4 60 psihosocialne ustanove 

B2 5,5 82,5 psihosocialne ustanove 

  10 pisanje poročil(a) 

B3 4,5 67,5 psihosocialne ustanove 

B4 4,5 67,5 psihosocialne ustanove 

  10 pisanje poročil(a) 

B5 7 105 psihosocialne ustanove 

B6 4,5 67,5 psihosocialne ustanove 

  10 pisanje poročil(a) 

SKUPAJ 30 480  

 

Tabela: Supervizija prakse v psihosocialnih ustanovah na 1. stopnji 

SEMESTER KT URE (1 KT = 15 

kontaktnih ur) 

OBLIKA/VRSTA 

B1 0,5 7,5 supervizijska skupina 

B2 1 15 supervizijska skupina 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

29 

 

B3 1 15 supervizijska skupina 

B4 0,5 7,5 supervizijska skupina 

B5 1,5 22,5 supervizijska skupina 

B6 /   

SKUPAJ 4,5 67,5  

 

Tabela: Psihosocialna in psihiatrična praksa na 2. stopnji   

SEMESTER KT URE (1 KT = 20 

kontaktnih ur) 

OBLIKA/VRSTA 

M1 7 140 psihosocialna praksa v 

Ambulanti SFU 

M2 4 80 psihiatrična praksa 

M3 3 60 psihiatrična praksa 

M4 /   

SKUPAJ 14 280  

 

Tabela: Psihoterapevtska praksa pod supervizijo na 2. stopnji 

SEMESTER KT URE (1 KT = 30 ur) 

M1 5 150 

M2 7,5 225 

M3 9,5 285 

M4 4 120 

SKUPAJ  780 

(630 psihoterapije + 150 ur supervizije) 

 

5.1.2 Propedevtika 

Tabela: Propedevtika 

SEMESTER KT URE (1 KT = 15 kontaktnih 

ur) 

OBLIKA/VRSTA 

A6 10,5 160 psihosocialna praksa 

A6 1 15 supervizija prakse 

 

5.1.3 Specialistični študij 

Tabela: Specialistični študij 

KT URE (1 KT = 15 kontaktnih ur) OBLIKA/VRSTA 

10,5 160 psihosocialna praksa 

10,5 160 psihiatrična praksa 

31 780  

(630 psihoterapije + 150 ur 

supervizije) 

psihoterapevtska praksa 
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Z učnimi bazami za psihosocialno prakso in z učnimi bazami za psihiatrično prakso ima 

fakulteta predhodno podpisano pogodbo o sodelovanju in soglasje o sodelovanju. 

 

Fakulteta na začetku študijskega leta na spletni strani objavi Pravilnik študijske prakse SFU 

Ljubljana, kjer se študentje seznanijo z organizacijskimi vidiki prakse. Prav tako jim je 

Pravilnik o študijski praksi predstavljen na superviziji prakse. Na supervizijskih srečanjih je 

prostor, kjer lahko študenti razjasnijo dileme, ki se jim pojavijo pred, med oz. po opravljanju 

prakse. Znotraj fakultete je za celotno komunikacijo in izvedbo prakse odgovoren 

koordinator prakse. 

 

5.2 Pregled učnih baz za psihosocialno prakso 
 

SFU Ljubljana ima sklenjene pogodbe o sodelovanju z naslednjim številom učnih baz (po 

regijah): 

 

Tabela: Število učnih baz za psihosocialno prakso 

Regija Število učnih baz 

Osrednjeslovenska regija 38 

Gorenjska regija 4 

Severo-vzhodna Slovenija 15 

Koroška regija 3 

Notranjsko–primorska regija 12 

Dolenjska regija 5 

Tujina 1 

Z vsemi učnimi bazami so bile podpisane pogodbe o sodelovanju in soglasje. Točni nazivi 

vseh vključenih organizacij v učno bazo se nahajajo v Seznamu učnih baz za opravljanje 

psihosocialne prakse za študijsko leto 2016/17 (PRILOGA 21). 
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5.3 Pregled učnih baz za psihiatrično prakso 
 

SFU Ljubljana ima sklenjene pogodbe o sodelovanju z naslednjim številom učnih baz (po 

regijah): 

 

Tabela: Število učnih baz za psihiatrično prakso 

Regija Število učnih baz 

Ljubljanska regija 3 

Štajerska regija 2 

Dolenjska regija 1 

 

Točen naziv organizacij, kjer lahko študentje opravljajo psihiatrično prakso v času 

specialističnega študija, se nahaja v Seznamu učnih baz za opravljanje psihiatrične prakse za 

šolsko leto 2016/17. 

 

5.4 Psihoterapevtska ambulanta 
 

5.4.1 Predstavitev ambulante 

Psihoterapevtska ambulanta SFU Ljubljana predstavlja učno bazo za študente SFU Ljubljana, 

saj tu opravljajo psihosocialno in klinično prakso. Prav tako pa Psihoterapevtska ambulanta 

SFU Ljubljana predstavlja bazo za znanstveno-raziskovalno dejavnost SFU Ljubljana.  

 

Ustanovitev Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in v 

njenem okviru Psihoterapevtske ambulante, je za področje psihoterapije v Sloveniji 

pomembna prelomnica tudi v smislu dostopnosti kakovostnih  psihoterapevtskih storitev čim 

širšemu krogu ljudi, še posebej ranljivim skupinam. Pri plačilu terapije se v naši 

Psihoterapevtski ambulanti  med drugim upošteva dohodek, tako je lahko za ljudi z nizkimi 

prihodki terapija tudi brezplačna oz. zanjo plačajo le simbolični znesek.  

 

Pomemben cilj delovanja Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana je tudi izboljšanje ravni 

skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov, saj strokovnjaki opozarjajo, da je raven skrbi 

za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji nezadovoljiva, dostopnost kakovostne in 

učinkovite pomoči pa iz leta v leto manjša. Med pomembnimi cilji delovanja Psihoterapevtske 

ambulante SFU Ljubljana so promocija, preventiva, destigmatizacija in kreiranje novih politik 

na področju psihoterapije in duševnega zdravja.  

 

Postopek sprejema in registracije pacientov, ki pokličejo na telefonsko številko 

Psihoterapevtske ambulante 051/ 382 484 ali pišejo na mail  ambulanta@sfu-ljubljana.si je 

sledeč:  

mailto:ambulanta@sfu-ljubljana.si
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▪ Uvodni postopek za enoto za odrasle (registracija, usmeritveni in diagnostični intervju, 

prvo srečanje s terapevtom/terapevtko),  

▪ Uvodni postopek za enoto za otroke in mladostnike (registracija, usmeritveni in 

diagnostični intervju, prvo srečanje s terapevtom/terapevtko). 

 

V Psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana je bilo v študijskem letu 2016/17 vključenih 48 

specializantov pod supervizijo in 12 psihoterapevtov 8 psihoterapevtskih modalitet: 

psihoanaliza (18 specializantov pod supervizijo in 4 psihoterapevti), sistemska psihoterapija 

(17 specializantov pod supervizijo in 6 psihoterapevtov), gestalt (2 specializanta pod 

supervizijo), relacijska družinska terapija (1 terapevtka), transakcijska analiza (4 specializanti 

pod supervizijo), integrativna psihoterapija (1 terapevtka), psihodinamska psihoterapija (4 

specializanti pod supervizijo) in analitična psihologija (3 specializanti pod supervizijo).  

 

Za specializante pod supervizijo so bile organizirane redne mesečne supervizije posameznih 

psihoterapevtskih modalitet (na 3-4 ure dela s pacienti ura supervizije), ki jih je v letu 2016/17 

izvajalo 8 supervizorjev. Vsak mesec so bile za specializante pod supervizijo organizirane tudi 

redne mesečne interdisciplinarne skupinske supervizije, ki so jih izvajali supervizorji različnih 

psihoterapevtskih modalitet.  

 

V okviru Psihoterapevtske ambulante potekajo predstavitve terapij v živo in predstavitve 

primerov pacientov vključenih v Psihoterapevtsko ambulanto. Udeležujejo se jih študentje 

dodiplomskega študija, študentje specialističnega študija, ki še nimajo dovoljenja za delo s 

pacienti in specializanti pod supervizijo.  

 

Študentje naše fakultete lahko v Psihoterapevtski ambulanti poleg klinične opravljajo  tudi 

psihosocialno prakso v okviru katere spoznajo delovanje Psihoterapevtske ambulante, 

pomagajo pri urejanju dokumentacije, promociji, pišejo članke za spletno stran, izvajajo 

projekte, delavnice ipd. 

 

V sodelovanju z zunanjimi institucijami so potekala tudi sodelovanja in napotovanja za njihove 

uporabnike ali zaposlene (CSD, zavodi, podjetja, šole…).  

 

V študijskem letu 2016/17 sta z delom nadaljevali tudi enoti Psihoterapevtske ambulante v 

Murski Soboti (psihoterapijo odraslih je izvajala specializantka transakcijske analize) in v 

Mariboru (psihoterapijo odraslih so izvajale 4 specializantke psihoanalize in specializant 

sistemske psihoterapije). Enota v Murski Soboti je delovala v sodelovanju z Inštitutom za 

socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo, Enota v Mariboru pa v sodelovanju s CPMB 

(Centrom za psihoterapijo Maribor). Tekom študijskega leta 2016/17smo ostali brez prostorov 

v Murski Soboti.  
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V študijskem letu 2016/17 je bilo v Psihoterapevtski ambulanti opravljenih 120 registracij 

odraslih pacientov in 6  registracij otrok in mladostnikov.  

 

Specializanti pod supervizijo, terapevti in pacienti se zavežejo k spoštovanju Ambulantnega 

reda Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, kar pacienti na registraciji potrdijo s 

podpisom dokumenta Soglašanje z ambulantnim redom, specializanti pod supervizijo in 

terapevti pa s podpisom Pogodbe o sodelovanju s Psihoterapevtsko ambulanto Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost  Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. 

 

Za paciente, ki med psihoterapevtsko obravnavo v Psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana 

Ljubljana izrazijo nezadovoljstvo glede izvajanja psihoterapije ali nezadovoljstvo glede odnosa 

s terapevtom predvideva Zakon o pacientovih pravicah takojšnjo odpravo nesporazuma z 

dodatnimi pojasnili ali ukrepi. To pomeni, da se v primeru nezadovoljstva ali nesporazumov v 

času psihoterapevtskega procesa najprej obrnejo na svojega psihoterapevta, se skušajo z njim 

pogovoriti ter najti rešitev. Če sporazuma s psihoterapevtom ne morejo doseči oz. niso 

zadovoljni z njegovimi pojasnili jih  bo le-ta seznanil s pravico in postopkom vložitve zahteve 

za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Izvod Pritožbenega postopka Psihoterapevtske 

ambulante SFU Ljubljana je na voljo v čakalnici.  

 

Vsi specializanti pod supervizijo, terapevti in supervizorji Psihoterapevtske ambulante SFU 

Ljubljana so zavarovani za primer poklicne odgovornosti. 

 

5.5 Zadovoljstvo udeležencev 
 

Psihosocialna praksa 
 
Študenti na psihosocialni praksi so z izvedbo prakse in vlogo mentorjev na posameznih učnih bazah 
dokaj zadovoljni. Pomoč koordinatorja psihosocialne prakse je zadovoljiva, še najmanj koristi pa vidijo 
v pisanju poročila o praksi. 
 
Koristnost supervizije psihosocialne prakse študenti ocenjujejo kot relativno majhno, dokaj zadovoljni 
so z odnosno kompoennto vpletenih. 
 
Supervizorji psihosocialne prakse so s sodelovanjem in aktivnostjo študentov na supervizijah 
srednje zadovoljni. Sklepamo lahko, da med supervizorji psihosocialne prakse in študenti ni 
dovolj velike usklajenosti o pomembnosti in vrednosti supervizije psihosocialne prakse. 
 
Supervizorji ocenjujejo, da je supervizija te vrste prakse izjemno pomembna, lahko pa 
organizacijsko supervizije še izboljšamo.  
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Koordinator psihosocialne prakse ocenjuje, da je največji primanjkljaj na področju 

komunikacije v zvezi s spremembami, ki se dogajajo na psihosocialni praksi. 

 

Psihosocialna praksa v Ambulanti SFU 

 
Študenti izražajo zadovoljstvo z opravljeno psihosocialno prakso v Ambulanti SFU. Koordinator 
psihosocialne prakse v ambulanti ocenjeje, da študenti prakso opravljajo zelo dobro, pogreša 
pa malo več samoiniciativnosti le teh. 
 

Psihoterapevtska praksa 

 

Študenti so najbolj zadovoljni s suportom, ki ga dobijo ob pričetku svoje psihoterapevtske prakse v 
Ambulanti SFU, kar se nanaša na kliente, prostore in supervizijo po posameznih psihoterapevtskih 
pristopih. Manj zadovoljni so z interdisciplinarnimi supervizijami. Študenti bi želeli predvsem 
izboljšanje nekaterih organizacijskih vidikov psihoterapevtske prakse, na primer sistema rezervacij. 
 
Tudi supervizorji psihoterapevtske prakse ne vidijo interdisciplinarnih oblik supervizije kot 
pomembne nadgradnje študija na SFU Ljubljana. 
 
Vodja Ambulante SFU meni, da študentje psihoterapevtsko prakso izvajajo predolgo in 

neredno izpolnjujejo obveznosti kot je oddajanje poročil. Razviden je neodgovoren odnos do 

študijskih obveznosti. 
 

Psihiatrična praksa 

 

Študenti so s psihiatrično prakso zadovoljni. Želeli pa bi si več možnosti za opravljanje psihiatrične 
prakse v institucijah. 
 
Tudi mentorji psihiatrične prakse ocenjujejo zavzetost naših študentov kot zelo zadovoljivo.  
 

 

VISOKOŠOLSKI ZAVOD V OKOLJU 

 

SFU Ljubljana je tesno vpeta v okolje, saj predstavlja le nadaljnji kvalitativni razvojni korak 

aktivnosti, ki potekajo že od srede devetdesetih let dvajsetega stoletja, ko so se začele priprave 

za ustanovitev Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). SKZP je od svoje ustanovitve 

leta 1998 povezala večino uveljavljenih slovenskih psihoterapevtskih društev, ki so si za glavni 

cilj postavile uveljavitev psihoterapije kot samostojnega poklica in kot avtonomne akademske 

discipline. Leta 1999 je SKZP organizirala študij propedevtike po avstrijskem zgledu (le ta je v 

vsebinskem smislu praktično enak prvima dvema letnikoma študija psihoterapevtske znanosti 

na SFU). Ker smo slovenski psihoterapevti v okviru SKZP sodelovali z ustanovitelji SFU že od 

leta 1995 (v okviru Evropske zveze za psihoterapijo) naprej, smo bili na sodelovanje v okviru 

SFU dobro pripravljeni in smo za šolsko leto 2006/07 lahko organizacijsko podprli SFU pri 
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otvoritvi študija v Sloveniji. V šolskem letu 2008/09 je pomoč pri organizaciji študija od SKZP 

prevzel Slovenski inštitut za psihoterapijo (SIP).  

 

V šolskem letu 2008/09 je prišlo do reorganizacije, to je do vključitve slovenskih študentov v 

ti. angleški program SFU. V šolskem letu 2010/11 in 11/12 je prišlo do zapletov zaradi uvajanja 

smernic transnacionalnega izobraževanja v Sloveniji in je avstrijski akreditacijski svet zaustavil 

vpis slovenskih študentov na SFU, dokler se ne ustanovi samostojna podružnica SFU v Ljubljani. 

Jeseni 2011 je prišlo do uskladitve med avstrijskim akreditacijskim svetom in NAKVIS o poteku 

istočasne dvojne akreditacije samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za 

psihoterapevtsko znanost Sigmund Freud Univerze v Ljubljani.  

 

Od leta 2006 sta se SFU in SIP v Sloveniji povezala z okoljem in prispeva h gospodarskemu, 

družbenemu in kulturnemu razvoju, tako da je dozorel čas za akreditacijo SFU Ljubljana, ki 

prispeva k:  

▪ širjenju psihoterapije kot kulturnega fenomena, ki je s prispevkom psihoanalize v prvi 

polovici dvajsetega stoletja vtisnila neizbrisen pečat v duhovni in kulturni prostor 

Evrope in se od tu po drugi svetovni vojni razširila po celem svetu, 

▪ uveljavljanju poklica psihoterapevt, njegovemu profiliranju in intenziviranju potrebe 

po registraciji tega poklica v Sloveniji in po pravni zakonski ureditvi psihoterapevtske 

dejavnosti. To med drugim pomeni, da se bo lahko psihoterapija kot zdravstveni poklic 

postavila ob bok drugima dvema zdravstvenima poklicema, ki sta odgovorna za ti. 

»zdravljenje s pogovorom«, to sta zdravnik in klinični psiholog, 

▪ razvoju zaposlovanja psihoterapevtov na različnih družbenih in gospodarskih 

področjih, kot so socialno in zdravstveno varstvo, šolstvo, zdravstveni turizem, 

področje rehabilitacije, programi psihosocialne pomoči, paliativne oskrbe, 

psihosocialnega svetovanja, in še posebno na področju hitro rastočih storitvenih 

dejavnosti, v javnih, zasebnih, neprofitnih organizacijah, v mednarodnih ustanovah 

(npr. dobrodelne in karitativne organizacije), 

▪ večji dinamiki na področju izobraževanja psihoterapevtov v Sloveniji, ki ne dohaja 

potreb uporabnikov, saj bo z možnostjo študija psihoterapije takoj po maturi izdatno 

skrajšana pot do poklica psihoterapevt. Trenutno je namreč možno študirati 

psihoterapijo v Slovenijo samo kot drugi poklic, 

▪ povezovanju razdrobljene slovenske psihoterapevtske scene, ki je organizirana po 

društvih in inštitutih, za bolj enovito uveljavljanje psihoterapije kot pomembne 

družbene dejavnosti, 

▪ uveljavljanju priznanih slovenskih psihoterapevtov v akademskem svetu, 

▪ razvijanju boljših možnosti za kvalitetno prakso v ustanovah, kjer nudijo razne oblike 

psihosocialne pomoči. Psihoterapevt je namreč lahko dragocen član interdisciplinarnih 

timov, npr. v zdravstvenih domovih, v psihiatričnih bolnicah, v organizacijah za 

zdravljenje odvisnosti itn., 
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▪ raziskovanju na področju psihoterapije, ki ga v Sloveniji praktično ni. To pomeni, da bo 

prispevala k razvoju psihoterapevtske znanosti kot interdisciplinarnega področja na 

stičišču družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved, 

▪ kvalitativno novi obliki praktičnega usposabljanja v akademskem svetu, ti. osebni 

izkušnji, v kateri študenti preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži zato, da 

bi pospešili svojo osebno rast, 

▪ neposrednemu prenosu znanj in veščin za psihoterapevtsko ravnanje v ambulanti v 

okviru fakultete,  

▪ intenziviranju sodelovanja s široko paleto praktikov na vseh področjih zdravstvene ter 

psihosocialne pomoči in s tem k večanju osveščenosti o možnostih zaposlovanja 

diplomantov in odpiral možne niše za zaposlovanje psihoterapevtov, 

▪ popularizaciji psihoterapije, posredovanju informacij o psihoterapiji zainteresirani 

javnosti in k zmanjševanju stigme ljudi, ki se obračajo po psihoterapevtsko pomoč, 

z razvito mrežo mednarodnih povezav, z domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi in 

aplikativnimi projekti, akademsko mobilnostjo učiteljev in študentov je SFU Ljubljana 

neločljivo povezana z okoljem in prispeva k gospodarskemu, družbenemu in kulturnemu 

razvoju. 

 

5.6 Sodelovanje z delodajalci in diplomanti 
 

Sodelovanje z okoljem poteka v obliki sodelovanja z institucijami, kjer študenti izvajajo vse vrste prakse 

v okviru izobraževanja. Prav tako sodelujemo tudi z institucijami, ki so zainteresirane za sodelovanje 

pri specifičnih oblikah prenosa znanja v obliki predavanj ali delavnic, ki jih lahko izvajajo naši študenti. 

Poleg prvih so tudi te institucije potencialni zaposlovalec naših diplomantov. 

 

5.7 Karierni center, klub diplomantov in druge 

organizacije 
 

Ker se zavedamo, da je pridobljena izobrazba zgolj prvi korak na poklicni (in strokovni) poti 

posameznika, naša fakulteta študentom nudi tudi dodatne strukture. Karierni center ima 

odprta vrata tako za študente, ki so še vključeni v proces študija, kot tudi tiste, ki so s 

študijem že zaključili, Alumni klub pa povezuje vse naše diplomante. 

 

KARIERNI CENTER 

Naša fakulteta študentom omogoča pomoč pri načrtovanju poklicne in strokovne poti tako 

že v času njihovega študija kot tudi po opravljeni diplomi. 
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Namen Kariernega centra SFU Ljubljana je v raziskovanju uresničljivih ciljev, prednosti naših 

študentov ter izgradnji dodatnih zaposlitvenih kompetenc. Z oblikovanjem individualnega 

načrta ter svetvanjem o nadaljnji karieri, študentom nudimo napotke pri prijavljanju na 

razpise za delovna mesta, oblikovanju kvalitetnih življenjepisov ter pri pripravi na 

zaposlitveni razgovor. Preko organiziranih jim omogočamo splošno informiranje o uspešnih 

praksah s strani starejših kolegov ter o možnostih za zaposlitev in izobraževanje tako doma 

kot v tujini. 

 

ALUMNI SFU 

Alumni klub SFU povezuje mrežo diplomantov (tako fakultetnega kot specialističnega študija) 
SFU, z nalogo promocije SFU, kot tudi, z namenom delitve znanje in izkušnje s prihodnjimi 
študenti.  

Alumni klub SFU je združenje diplomantov. Kot »mlada« fakulteta, smo se odločili, da v svoj 
krog povabimo tudi vse akterje formiranja fakultetnega študija psihoterapije. Posameznik 
postane član kluba, ki ga deli s tistimi, ki so za izobraževanje izbrali isto ustanovo in so v času 
študija doživeli podobne izkušnje. Alumni klub tako deluje kot vez s tistim delom 
profesionalnega življenja, v katerem je posameznik najverjetneje najbolj inovativen in 
kreativen. 

Odnos med člani alumni kluba in fakulteto je vzajemen. Bolj, ko so študentje in diplomanti 
določene fakultete uspešni, bolj je le-ta prepoznavna, in boljša kot je fakulteta, več je za 
posameznika vreden njegov naziv. Člani imajo možnost, da gradijo poslovne in socialne mreže 
s kolegi podobnih interesov in ciljev ter uživajo ugodnosti, ki jih tovrstne mreže nudijo. Gre za 
izboljševanje položaja članov klubov na trgu dela ter večanje možnosti za uresničevanje 
osebnih in profesionalnih ciljev.  

Alumni SFU nudijo programe za osvežitev znanja ter redna strokovna in družabna srečanja. 
Združujejo povezavo s šolo, nudijo nadaljnje izobraževanje in skrbijo za neformalni del 
utrjevanja odnosov. 

 

ČLANSTVO 

ČASTNI ČLANI 

So člani, ki so s svojim delom pripomogli k ugledu SFU. Imajo veliko ugled v javnosti. Imajo vse 

pravice, ki izhajajo iz članstva v klubu. K članstvu so povabljeni Njihovo članstvo je trajno. 

ZASLUŽNI ČLANI 

Zaslužni člani so strokovnjaki na področju psihoterapije, ki so pomembno prispevali k nastanku 

in razvoju formalnega študija psihoterapije in ki imajo velik ugled v strokovni javnosti. K 

članstvu so povabljeni. Imajo vse pravice, ki izhajajo iz članstva v klubu. Njihovo članstvo je 

trajno. 

REDNI ČLANI 
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Redni člani alumni SFU so lahko magistranti fakultete SFU, diplomanti po opravljenem 

specialističnem študiju ter vsi psihoterapevti, ki so in še vedno pomembno prispevajo k razvoju 

fakultete. 

PRIDRUŽENI ČLANI 

So študentje po zaključeni propedevtiki in diplomanti 1. stopnje fakultetnega študija.  

 

PREDNOSTI ČLANSTVA V ALUMNI SFU 

1. Promocija lika in dela psihoterapevta  

- spletna stran SFU – seznam psihoterapevtov, 

-  publikacije. 

2. Ugodnosti pri dodatnem izobraževanju (v izvedbi SFU oz. tistih, pri katerih sodeluje 

SFU) 

- cenovni popusti,  

- prednost pri prijavi kadar so le ta omejena,  

- direktno obveščanje o novostih. 

3. Strokovna in neformalna družabna srečanja. 

4. Storitve kariernega centra (razvoj delovne kariere). 
 

 

6. NOTRANJI SISTEM KAKOVOSTI 
 

6.1 Pomen in vloga notranjega sistema kakovosti 
 

Temeljna vrednota visokošolskega zavoda SFU Ljubljana je zagotavljanje čim višje kakovosti.  

Svoje poslanstvo se SFU Ljubljana trudi uresničevati na obeh bolonjskih stopnjah 

izobraževanja pri programih, ki jih izvaja. 

 

SFU Ljubljana sprotno spremlja kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje dejavnosti, ki 

vključuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in strokovno delo; načrtuje periodične 

samoevalvacije; zbira in analizira podatke o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja 

ter drugih, z njimi povezanih dejavnosti; ugotavlja pomanjkljivosti v izvajanju svoje dejavnosti 

ter odstopanja od načrtovanih aktivnosti in dosežkov; vključuje v presojo kakovosti svojega 

delovanja vse zaposlene, študente in druge relevantne deležnike. 
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6.2 Samoevalvacijsko poročilo in letni delovni načrt 
 

Samoevalvacijsko poročilo za vsako študijsko leto pripravi Komisija za kakovost. Njeno 

delovanje je določeno s Poslovnikom kakovosti SFU Ljubljana. Pripravljeno samoevalvacijsko 

poročilo obravnavajo senat, upravni odbor, akademski zbor in študentski svet. Te sporočijo 

morebitne pripombe, ki so sestavni del poročila. Samoevalvacijsko poročilo se nato objavi na 

spletni strani fakultete. Komisijo za kakovost sestavljajo pedagoški in nepedagoški delavci ter 

predstavnik študentov.  

 

V pripravo samoevalvacijskega poročila so vključeni tudi drugi pedagoški in nepedagoški 

delavci, ki niso člani komisije. Prav tako imajo možnost pripomb, predlogov in pohval vsi 

zaposleni, zunanji sodelavci in študenti. Na hodniku fakultete je pred referatom za študentske 

zadeve tudi skrinjica, v katero lahko (tudi anonimno) vsak odda pohvale in pritožbe.  

 

6.2.1 Zadovoljstvo zaposlenih na sfu ljubljana 

V šolskem letu 2016/17 je Komisija za kakovost SFU Ljubljana pripravila anketo o zadovoljstvu 

zaposlenih (priloga). Zaposleni so anketne vprašalnike prejeli preko elektronske pošte, 

izpolnjene pa vrnili na sedež fakultete z navadno pošto ali osebno.  

 

Zaposleni so postavke ocenjevali z ocenami od 1 do 5 (5 -največje zadovoljstvo). Sodelovalo je 

11 zaposlenih.  

 

Zbrani rezultati za leto 2016/17 so prikazani v nadaljevanju. 

 

Tabela 1: Evalvacija zaposlenih na SFU Ljubljana za študijsko leto 2016/17 

  
Ocena odnosov med zaposlenimi M 

Odnos med vodstvom in zaposlenimi 4,17 

Odnos z neposredno nadrejenimi 4,80 

Sodelovanje med zaposlenimi 4,50 

Upoštevanost vsakega posameznika 4,17 

Spoštovanje vsakega posameznika 4,67 

Mera vašega spoštovanja do ostalih sodelavcev 4,83 

Zaupljivost do ostalih sodelavcev 4,33 

Ocena delovnega okolja in delovnih pogojev   

Opremljenost delovnega okolja 4,50 

Delovni čas 3,83 

Parkiranje na delovnem mestu 5,00 

Varnost delovnega okolja 4,67 
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Možnost odmorov v času delovnega časa 4,83 

Počutje v delovnem okolju 4,50 

Ocena motivacijskih dejavnikov in odnosa do kakovostnega opravljanja dela 

Zanimivost dela 4,67 

Spodbujanje ustvarjalne delovne klime 4,50 

Časovni roki za opravljanje dela 4,50 

Urnik dela 3,60 

Jasnost delovnih zadolžitev 4,17 

Predlogi in pobude so upoštevani 4,67 

Pohvale in nagrade za opravljen trud in delo 4,40 

Zadovoljstvo s plačilom za delo 4,33 

Samostojnost pri opravljanju dela 5,00 

Moja motivacija med delom 4,67 

Kakovost mojega opravljenega dela 4,33 

Razvoj kariere   

Ujemanje mojih ciljev s cilji fakultete 4,33 

Napredovanje na delovnem mestu 4,80 

Možnosti dodatnih izobraževanj 4,40 

Možnosti osebnostne in strokovne rasti 4,80 

Informiranost   

Posredovanje informacij s strani vodstv 4,08 

Posredovanje informacij s strani sodelavcev 4,33 

Seznanjenost z akti fakultet 4,42 

Obveščenost o dogajanju nasploh 4,17 

 

Tabela 2: Evalvacije zunanjih sodelavcev fakultete za študijsko leto 2016/17  

 

Ocena delovnega okolja in delovnih pogojev M 

Opremljenost delovnega okolja 4,27 

Delovni čas 4,67 

Parkiranje na delovnem mestu 4,36 

Varnost delovnega okolja 4,45 

Možnost odmorov v času delovnega časa 4,82 

Počutje v delovnem okolju 4,80 

Ocena motivacijskih dejavnikov in odnosa do kakovostnega opravljanja dela 

Zanimivost dela 4,82 

Spodbujanje ustvarjalne delovne klime 4,20 

Časovni roki za opravljanje dela 4,60 

Urnik dela 4,11 
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Jasnost delovnih zadolžitev 4,00 

Predlogi in pobude so upoštevani 4,50 

Pohvale in nagrade za opravljen trud in delo 3,44 

Zadovoljstvo s plačilom za delo 3,73 

Samostojnost pri opravljanju dela 4,91 

Moja motivacija med delom 4,82 

Kakovost mojega opravljenega dela 4,40 

Informiranost  

Posredovanje informacij s strani vodstva 4,05 

Posredovanje informacij s strani sodelavcev 4,18 

Seznanjenost z akti fakultete 3,77 

Obveščenost o dogajanju nasploh 3,73  

 

6.2.2 Izobraževalna dejavnost  

Tabela: Cilj 1 - Izboljšanje kakovosti študijskega procesa 

 

Aktivnosti 

 

Realizacija Obrazložitev 

Predavanja: prisotnost, 

kvaliteta predavanj 

DA  

Akademski zbor je v oktobru 2016 

razpravljal o razvojnih ciljih, profesorji so 

dobili jasna navodila in usmeritve glede 

svojega nadalnjega dela. Fakulteta je tudi v 

tem študijskem letu spremljala prisotnost 

študentov na predavanjih s pomočjo tablic 

in sproti zbira evalvacije 

predavanj/predavateljev s strani študentov. 

 

Izpiti: težavnost, prisotnost 

predavatelja na izpitu in 

kvaliteta 

DA 

Predmetniki: preveriti in 

dopolniti opise predmetov 

DA 

Nakup študijskega gradiva 

 

DA Sprotno dopolnjevanje obsega študijskega 

gradiva in publikacij, pomembnih za 

področje psihoterapevtske znanosti. 

 

Individualni pogovori s 

predavatelji  

DA Individualni pogovori so potekali ob koncu 

študijskega leta oz. pred začetkom novega. 

Spremljanje in poenotenje 

specialističnih študijev 

DA Redno so potekali sestanki z vodji pristopov, 

kjer smo se dogovorili o skupnih vsebinah  in 

drugih pomembnih dogovorih. 

Prehodi študentov v višji letnik  

 

DA Pogoji za prehod v višji letnik so jasno 

določeni in objavljeni na interni strani SFU 

Ljubljana. Ob koncu študijskega leta Referat 
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pregleda obveznosti študentov in preveri ali 

izpolnjujejo pogoje. Študenti, ki ne izpolnijo 

vseh pogojev za vpis v višji letnik, lahko 

zaprosijo za pogojni vpis z oddano vlogo na 

KŠŠZ.  

Preverjanje kvalitete učnih baz 

pri študijski praksi in njihova 

evalvacija 

DELNO Kvaliteta učnih baz za študijsko prakso se 

preverja tako pred sklenitvijo pogodb kot 

kasneje. Potrebno je izboljšati sistem 

preverjanja in intenzivirati stike z mentorji 

na učnih bazah (koordinator prakse, 

supervizorji prakse…). 

Redna komunikacija z mentorji 

na učnih bazah 

DELNO Komunikacija z mentorji poteka preko 

supervizorjev prakse in koordinatorja 

prakse. komunikacijo je potrebno izboljšati 

(redni stiki in odzivanje na informacije in 

izkušnje naših študentov, med in po 

opravljeni praksi.) 

 

Tabela: Cilj 2 - Postavitev natančnih navodil glede študijskega procesa 

 

Aktivnosti 

 

Realizacija Obrazložitev 

Navodila, pogoji za zaključek 

študija na fakultetnem in 

specialističnem študiju. 

 

DA 

Navodila za zaključek študija na diplomski in 

magistrski stopnji psihoterapevtske znanosti 

in Navodila za zaključek specialističnega 

študija so objavljena na interni spletni strani 

SFU Ljubljana.  

Študijska praksa (psihosocialna, 

psihiatrična, psihoterapevtska) 

DA Na spletni strani SFU Ljubljana je objavljen 

Pravilnik o študijski praksi. 

Osebna izkušnja (priročnik, učni 

terapevti) 

 Sezam učnih terapevtov in priročnik o 

osebni izkušnji sta objavljena na spletni 

strani SFU Ljubljana. 

Pravilnik o študiju: opredelitev 

statusa: absolventski, 

pavziranje, vpis v višji letnik brez 

opravljenih obveznosti. 

DA Pravilnik o dodiplomskem in podiplomskem 

(magistrskem) študiju je objavljen na spletni 

stran SFU Ljubljana. 

Uvajanje supervizije oz. učnih 

skupin v vseh letnikih študija. 

DA Supervizijske skupine so potekale v vseh 

letnikih BAK. 

Opredelitev datumov in 

dosledno izvajanje zasedanj: 

DA Termini rednih sej KŠŠZ so objavljeni na 

spletni strani za celo študijsko leto. 
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KŠŠZ, Senata, Akademskega 

zbora, Upravnega odbora itd. 

Akademski zbor se je sestal v oktobru 2016. 

Senat je zasedal po potrebi, večinoma v 

obliki korespondenčnih sej. Upravni odbor 

je zasedal oktobra 2017.  

Določitev članov komisij  in 

predstavitev na spletni strani 

DELNO Senat je v začetku študijskega leta imenoval 

člane delovnih komisij, so pa bili podatki na 

voljo v Referatu. Člani komisij na spletni 

strani niso bili objavljeni. 

 

 

Tabela: Cilj 3 - Krepitev komunikacije s študenti in predavatelji 

 

Aktivnosti 

 

Realizacija Obrazložitev 

Sestanki v letnikih   

 

DELNO Sestanki v letnikih so bili ob začetku leta (1. 

in 2. letnik), med letom pa po različnih 

pristopih (Geštalt, Sistemska). 

Individualni sestanki s študenti 

 

DA Individualni sestanki s študenti so potekali 

redno tekom celega leta. 

Odzivnost pristojnih služb 

(telefon, mail) 

DA Zaposleni v Referatu in na upravi so bili v 

skladu z uradnimi urami odzivni in dostopni 

za študente na mailu, telefonu in za osebna 

srečanja. V času vpisov so bile uradne ure 

podaljšane.    

Organizacija dodatnih srečanj 

glede na potrebe  

DA Organizirano je bilo dodatno srečanje zaradi 

tragičnega dogodka v letniku. 

Redni sestanki z vodji 

specialističnih študijev 

DA Izpeljali smo dva skupna sestanka in 

individualne sestake po pristopih. 

Sestanki z učitelji 

 

DA Sestanki so potekali redno tekom celega 

leta. 

 

 

Tabela: Cilj 4 - Povečanje vpisa 

 

Aktivnosti 

 

Realizacija Obrazložitev 

Objava razpisa 

 

DA Vpis s številom vpisnih mest za naslednje 

študijsko leto (2017/18) je bil objavljen v 

februarju 2017. 
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Informativni dnevi 

 

DA Informativni dnevi so bili izvedeni v 

obdobju februar – avgust 2017 na 

Gimnaziji Šentvid in v prostorih SFU 

Ljubljana. 

Vpisni roki 

 

DA 1. rok: 31.3.2017, 2.rok: 16.6.2017, 3.rok: 

25.8.2017, 4. rok (dodatni): 28.9.2017. 

Uvodni seminarji 

 

DA Uvodni seminarji so bili izvedeni med 

junijem in septembrom 2017. 

Pregled obveznosti za 

posameznega študenta in vpis v 

višji letnik 

 

DA Ob koncu študijskega leta 2016/17 je 

Referat pregledal opravljene študijske 

obveznosti študentov in preveril ali 

izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik.  

Prošnje za prehod v višji letnik 

brez opravljenih obveznosti 

DA Študenti, ki niso izpolnili pogojev za vpis v 

višji letnik, so lahko zaprosili za pogojni 

vpis z oddano vlogo na KŠŠZ.  

Predstavitvene, promocijske 

delavnice za specialistične 

pristope 

DA Predstavitve v obliki promocijskih delavnic 

so bile izvedene v maju in juniju 2017 v 

prostorih SFU Ljubljana. 

Podpisi pogodb 

 

DA Študenti so bili v septembru 2016 

povabljeni h podpisu pogodb o šolanju v 

študijskem letu 2016/17: 

- Za 1. letnik fakultetnega študija 1. 

stopnje, 

- Za 3. letnik fakultetnega študija 1. 

stopnje in hkrati za specialistični 

študijski program, 

- Za 1. fakultetnega študija na 2. stopnji; 

- Za program Propedevtika. 

Promocija študija 

 

DA Študijske programe SFU Ljubljana se je 

promoviralo na sejmu Informativa 2017, 

na informativnih dnevih, na socialnih 

omrežjih (Facebook), na spletni strani, na 

LPP zaslonih in skozi pojavljanje SFU v 

medijih tekom študijskega leta. 
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Tabela: Cilj 5 - Kvalitetno sodelovanje z visokošolskimi učitelji 

 

Aktivnosti 

 

Realizacija Obrazložitev 

Evalviranje predavanj/vaj 

 

DA Ob zaključku študijskega leta 2016/17 je 

bila opravljena analiza evalviranj 

posameznih študijskih programov s strani 

študentov (numerične in opisne ocene). 

Predavatelji so bili povabljeni na 

individualne sestanke z namenom 

predstavitve analiz    

Komunikacija in sprotno 

reševanje zapletov 

DA Sestanki so potekali redno tekom celega 

leta. 

Pedagoški kolegiji 

 

DA Izvedli smo tri pedagoške kolegije. 

Individualni pogovori s 

predavatelji 

DA Sestanki so potekali konec oz. v začetku 

študijskega leta. 

 

6.2.3 Ambulanta  

Tabela: Cilj 1 - Izboljšanje kakovosti delovanja ambulante kot učne baze znotraj SFU 

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Vzpostavitev novega sistema 

dela v ambulanti 

 

 

Obisk ambulante SFU Dunaj  

Priprava predloga sprememb in 

predstavitev smernic delovanja 

ambulante znotraj ožjega tima 

SFU   

 

seznanitev specializantov, 

terapevtov in supervizorjev 

ambulante s potrjenimi 

novostmi  

 

Predstavitev novosti študentom 

 

 

 

 

 

 

 

DELNO 

Pripravljen je bil predlog sprememb in 

predstavitev smernic delovanja 

Psihoterapevtske ambulante znotraj 

ožjega tima SFU 

 

Izveden je bil obisk Psihoterapevtske 

ambulante SFU Dunaj 

 

 

 

 

Specializante, terapevte in supervizorje se 

je seznanjalo s potrjenimi novostmi 

 

 

 

Novosti so bile prestavljene študentom 
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Vzpostavitev ekipe študentov 

na psihosocialni praksi 

 

Razporeditev nalog v ambulanti 

in izvajanje tedenske prisotnosti 

in obvez prakse 

 

Uvedba rednih tedenskih 

timskih sestankov za potrebe 

delovanja ambulante (zaposleni 

+ praktikanti) 

 

 

 

 

 

DELNO 

 

 

 

 

 

Študentje so opravljali psihosocialno 

prakso  

Delo s specializanti začetniki: v 

obliki uvodnih skupinskih 

seminarjev  

 

Uvedba opazovanja postopkov 

za začetnike pred samim 

izvajanjem postopkov 

 

 

 

DA 

Specializanti so se pred pričetkom dela 

udeleževali  

Uvodnih skupinskih seminarjev, ki so 

potekali enkrat mesečno in opazovali 

uvodni postopek pred pričetkom terapije 

 

 

Delo s specializanti in terapevti:  

Uvedba obvezne mesečne 

skupinske supervizije za vse 

delujoče v ambulanti, 

vzpostavitev terminskega plana 

srečevanj, formiranje skupin, 

beleženje prisotnosti (min. 80% 

udeležba), izvedba supervizije, 

interdisciplinarnost 

supervizorjev  

 

 

 

 

 

DA 

 

Za specializante so bile organizirane 

interdisciplinarne skupinske supervizije, 

vzpostavljen je bil terminski plan 

srečevanj, formirane so bile skupine, 

beležena prisotnost; supervizije so bile 

izvedene enkrat mesečno; izvajali so jih 

supervizorji različnih pristopov 

Predstavitev novih klientov in 

razporeditev le-teh terapevtom 

(na superviziji in individualno) 

 

DA 

Specializantom in terapevtom so bili novi 

pacienti predstavljeni na rednih 

interdisciplinarnih supervizijah in po 

potrebi tudi individualno 

Oblikovanje pogojev za začetek 

opravljanja psihosocialne in 

psihoterapevtske prakse v 

ambulanti, prej opravljene vse 

zahtevane obveznosti 

 

 

DA 

 

Oblikovani so bili pogoji za pričetek 

opravljanja psihosocialne in 

psihoterapevtske prakse 

Preverjanje kvalitete dela pri 

študijski praksi in njihova 

evalvacija: 

 

 

 

 

Študijska praksa se je evalvirala. Študentje 

na praksi so se srečevali z vodjo in 
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Individualna in skupinska 

srečanja z vodjo in 

koordinatorko ambulante 

Uvedba poročil o praksi 

DA koordinatorko prakse ter oddajali poročila 

o opravljeni praksi 

Redna komunikacija o izvedbi 

psihosocialne prakse s 

predavatelji in zunanjimi 

sodelavci, naročniki (šole, ZD, 

interesna združenja, 

posamezniki in terapevtske 

skupine) 

 

 

DA 

 

 

Potekala je redna komunikacija z 

omenjenimi organizacijami 

Organizacija dodatnih predavanj 

ali izobraževanj za potrebe dela 

v ambulanti in zunanje 

interesente  

 

DELNO 

 

Izvedeno je bilo predavanje za 

specializante Psihoterapevtske ambulante 

(pisanje mnenj in poročil) 

Posnetki terapij in predstavitve 

in-vivo terapij za študente  

NE  

V študijskem letu 2016/17 terapije niso 

bile snemane, tudi predstavitev in-vivo 

terapij ni bilo 

 

 

Tabela: Cilj 2 - Vzpostavitev mreže delovanja praktikantov v sodelovanju z okoljem in 

zunanjimi institucijami, promoviranje psihoterapevtskih znanj: mreženje v okolju 

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Izvajanje psihoterapevtskih 

storitev za uporabnike in 

zunanje sodelavce (glede na 

tekoče projekte ambulante) 

 

 

DELNO 

 

Izvajale so se psihoterapevtske storitve 

za uporabnike 

Iskanje novih možnosti 

sodelovanja z okoljem, 

promocija ambulante 

 

DELNO 

Izvedene so bile aktivnosti promocije in 

iskanja novih možnosti sodelovanja z 

okoljem 

Izvajanje psihosocialnih storitev 

za potrebe okolja (v okviru 

psihosocialne prakse, uporaba 

obstoječih znanj in delovnih 

okolij študentov) 

 

 

DA 

 

V okviru sihosocialne prakse so študentje 

pripravili in izvedli delavnice, seminarje  

Izvajanje supervizije za zunanje 

interesente (socialno varstvo, 

šolstvo, zdravstvo) 

 

DA 

 

Izvedene so bile supervizije za zunanje 

interesente  
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Tabela: Cilj 3 - Sistemizacija dela in optimizacija postopkov v ambulanti 

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Uvedba uradnih ur ambulante 

za študente in praktikante 

 

DA 

Na spletni strani so objavljeni termini 

uradnih ur 

Objava informacij za paciente 

glede tekočih aktivnosti v 

ambulanti na internetu  

 

DA 

Na psletni strani so objavljene 

informacije o tekočih aktivnostih 

(skupne, uvodni postopek…) 

Izvajanje uvodnih postopkov   

Posodobitev in dopolnitev 

pravilnikov v ambulanti  

DA Pravilniki so bili posodobljeni in 

dopolnjeni 

Uvedba internetne prijave za 

paciente  

DA Pacienti imajo možnost internetene 

prijave  

Osvežitev in oživitev spletne 

strani ambulante, informacije o 

terapevtskem procesu, 

specifičnih pristopih, odgovori 

na vprašanja, blog, tematski 

članki  (vključitev specializantov 

na praksi) 

 

 

 

DELNO 

 

 

Spletna stran Psihoterapevtske 

ambulante je bila osvežena 

Razširitev aktivnosti v ambulanti 

za paciente glede na potrebe 

okolja in zmožnosti oz. interese 

specializantov oz. zaposlenih 

(vključitev specializantov na 

praksi) 

 

 

DELNO 

 

Aktivnosti so bile glede na potrebe 

okolja in zmožnosti oz. interese 

specializantov delno razširjene 

Pregled obstoječe 

dokumentacije za potrebe dela 

in ažuriranje podatkov 

 

DA 

Obstoječa dokumentacija se je 

pregledovala in ažurirala 

Priprava potrebne 

dokumentacije za proces dela 

(pogodbe za zunanje izvajalce, 

za specializante, za terapevte, za 

supervizorje) 

 

 

DA 

 

 

Po potrebi se je pripravljala 

dokumentacija potrebna v procesu dela 

 

Tabela: Cilj 4 - Postavitev natančnih navodil glede učnega procesa v ambulanti 

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Novinci: Priprava navodil za 

začetek psihosocialne prakse v 
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ambulanti (obvezno opazovanje 

za začetnike), opravljenih 40 ur 

psihosocialne prakse pred 

pričetkom psihoterapevtske 

prakse, obveznost opazovanja 

terapij)  

Izvajanje prakse kot učnega 

procesa 

 

 

DA 

 

 

Vsi cilji so bili izvedeni 

Obstoječi praktikanti: določitev 

obveznosti in rokov za 

dokončanje študijske 

(psihosocialne, 

psihoterapevtske) prakse za 

trenutne (neaktivne) podpisnike 

pogodb, priprava aneksov  

 

 

DELNO 

 

 

Aktivnosti so bile delno izvedene 

Obveznost supervizije in aktivne 

vključenosti v delo ambulante za 

vse praktikante 

 

DELNO 

Študentje so bili obveščeni in 

opominjani o obveznosti supervizije in 

možnostih aktivne vključenosti  

 

Tabela: Cilj 5 - Krepitev komunikacije s študenti in predavatelji in povezovanje ambulante s 

fakulteto 

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Individualni sestanki s študenti DA Po potrebi so bili izvedeni individualni 

sestanki s študenti 

Organizacija dodatnih 

medsebojnih srečanj glede na 

potrebe dela in študentov/ 

praktikantov  

 

 

DA 

 

Glede na potrebe dela so bila 

organizirana dodatna srečanja  

Sestanki vodje ambulante (ali 

koordinatorke v ambulanti) z 

učitelji/supervizorji posamičnih 

pristopov oz. oblik dela 

 

 

DA 

 

Glede na potrebe in načrt dela so bili 

izvedeni sestanki z učitelji/supervizorji 

posamičnih pristopov  
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Tabela: Cilj 6 - Povečanje odzivnosti študentov za psihosocialno in psihoterapevtsko prakso 

v ambulanti in njihovih aktivnosti znotraj nje 

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Pregled obveznosti za 

posameznega študenta v 

študijskem letu 2016/2017 

 

 

DA 

 

Pregledane so bile obveznosti 

posameznih študentov 

Kontaktiranje že vključenih 

specializantov in terapevtov 

glede njihovega trenutnega 

obsega dela v ambulanti, 

rezervacija prostorov 

 

 

DA 

 

Že vključene specializante in terapevte 

smo kontaktirali glede njihovega 

trenutnega obsega dela v 

Psihoterapevtski ambulanti in 

rezervacije prostorov 

Predstavitev ambulante in 

prakse kot obveznega dela 

študija 1. Dan študijskega leta in 

na informativnih dnevih  

 

DA 

Na informativnih dnevih, Informativi in 

prvi dan študijskega leta smo 

predstavili ambulantno dejavnost in 

oblike prakse 

Podpisi pogodb o psihosocialni 

in psihoterapevtski praksi, 

aneksov k pogodbam, pregled 

veljavnosti 

 

 

DA 

Podpisane so bile pogodbe in aneksi k 

pogodbam o sodelovanju v 

Psihoterapevtski ambulanti SFU 

Ljubljana 

Promocija dela v ambulanti  za 

študente (tekom leta prek 

študija in na drugih dogodkih) 

 

DA 

Študente se je seznanjalo z delovanjem 

Psihoterapevtske ambulante SFU 

Spodbujanje individualne 

motivacije študentov za prakso 

in razvoj aktivnosti (individualni 

motivacijski razgovori, skupinska 

srečanja) 

 

 

DA 

 

Po potrebi se je izvajalo individualne 

motivacijske razgovore in skupinska 

srečanja 

Reševanje pritožb 

 

DA Pritožbe so se reševale po potrebi 

 

Tabela: Cilj 7 - Postati referenčna ambulanta v slovenskem prostoru 

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Informirati okolje o 

interdisciplinarnosti 

psihoterapevtske pomoči v 

ambulanti in o uporabnosti 

psihoterapevtske dejavnosti  

 

 

DELNO 

 

Izvedene so bile aktivnosti informiranja 

okolja o dejavnosti Psihoterapevtske 

ambulante SFU in pomenu 

psihoterapije 
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Spodbujati vključitev v 

ambulantno delo ali v 

izobraževanja SFU ljudi različnih 

psihoterapevtskih pristopov in 

profilov 

 

 

DELNO 

 

Spodbujalo se je vključevanje v 

ambulantno delo in izobraževanje na 

SFU Ljubljana 

Spletna stran kot prvi naslov za 

vse informacije 

DELNO Izvedena je bila delna prenova spletne 

strani in vsebin povezanih s 

Psihoterapevtsko ambulanto SFU 

Iskati sodelovanja z različnimi 

strokovnimi in izobraževalnimi 

institucijami 

DELNO  

Iskanje stikov in sodelovanja z 

različnimi institucijami 

 

6.2.4 Raziskovalno področje 

Tabela: Cilj 1 - Zastaviti plan raziskovalne dejavnosti 

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Zaposliti novo osebo NE  

 

V študijskem letu 2016/17 je bil razvoj 

na področju raziskovalne dejavnosti do 

nadaljnjega ustavljen zaradi finančne 

situacije fakultete. Nadaljevale so se 

zgolj raziskave, ki so že bile v teku. Cilji, 

vezani na oblikovanje načrta nadaljnje 

raziskovalne dejavnosti, so se tako 

premaknili v študijsko leto 2017/18.  

 

Postaviti smernice razsikovanja 

za novo študijsko leto 

NE 

Večji delež objav z visokim 

impact faktorjem 

NE 

Razvoj karier raziskovalcev NE 

Več raziskav na področju 

psihoterapevtskega procesa 

NE 

Krepitev sodelovanja z drugimi 

raziskovalnimi institucijami 

NE 

Popularizacija raziskovalnih 

dosežkov 

NE 

 

Tabela: Cilj 2 - Ambulanta kot baza za znanstveno-raziskovalne namene 

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Vključevanje vprašalnikov glede 

terapevtskega dela tekom 

terapevtskega procesa na 

podlagi specifičnih ciljev 

raziskovanja 

 

 

NE 

 

Tekom študijskega leta niso bili 

vključeni dodatni vprašalniki 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

52 

 

Možnost izbire glede 

sodelovanja v raziskavah za 

paciente 

 

DA 

Pacientom je tekom uvodnih postopkov 

predstavljena možnost in način 

sodelovanja v raziskavah  

Spodbujati študente za uporabo 

prakse v raziskovalne namene  

DA Študente in specializante pod 

supervizijo  

Sodelovanje z obstoječim 

raziskovalnim kadrom glede 

možnih oblik raziskovanja  

DELNO  

Potekalo je sodelovanje in dogovarjanje  

Seznanitev 

študentov/praktikantov z 

aktualnimi oblikami raziskovanja 

 

DA 

Študente se je seznanjalo z aktualnimi 

oblikam raziskovanja in možnostmi za 

sodelovanje 

Iskanje možnosti vpeljave 

kvalitativnega raziskovanja v 

ambulanto in za ambulanto 

 

Udeležba na seminarjih 

 

DELNO 

 

 

NE 

Iskalo se je možnosti vpeljave 

kvalitativenga raziskovanja 

 

 

Ni bilo udeležbe na seminarjih 

 

Tabela: Cilj 3 - Iskanje partnerjev in finančnih okrepitev preko razpisov  

 

Aktivnosti Realizacija Obrazložitev 

Pregled obstoječih možnosti in 

priprava terminskega plana 

prijav na razpise 

DELNO Pripravljen je bil terminski plan prijav 

na razpise. 

Prijava na razpise, ki so v teku NE Ni bilo izvedenih prijav na razpise. 

Sodelovanje pri prijavi na 

razpise  

DELNO Pregledovala se je razpisna 

dokumentacija potencialno rpimernih 

razpisov. 

 

6.2.5 Mednarodna dejavnost in mobilnost 

Tabela: Cilj 1 - Vzpostavitev mednarodne pisarne 

 

Aktivnosti 

 

Realizacija Obrazložitev 

Priprava ustrezne 

dokumentacije za 

ustanovitev nove 

organizacijske enote 

fakultete 

DA Mednarodna pisarna deluje kot del Referata. 
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Priprava besedila za 

spletno stran 

DA Besedilo je objavljeno na spletni strani SFU. 

 

Tabela: Cilj 2 - Razvoj in krepitev mednarodne dejavnosti 

 

Aktivnosti 

 

Realizacija Obrazložitev 

Širitev sodelovanja s 

tujimi izobraževalnimi 

inštitucijami, ki 

opravljajo isto oz. 

Sorodne dejavnosti - 

navezovanje stikov 

DELNO Vzpostavljeni so bili nekateri kontakti. 

Sodelovanje se zaenkrat dogaja na ravni 

izpostav SFU po Evropi (npr. projekt SFUrope v 

2017). 

Spremljanje 

mednarodnih 

razpisov/dogodkov in 

tekoče informiranje 

učiteljev, študentov in 

drugih sodelavcev 

DELNO Spremljalo se je specifične mednarodne 

razpise (npr. Erasmus+).  

Sklenitev bilateralnih 

pogodb/sporazumov 

(Erasmus+) 

NE Vzpostavljen je bil kontakt z nekaterimi tujimi 

inštitucijami, vendar do podpisa sporazumov 

zaenkrat še ni prišlo. 

Priprava ponudbe 

študijskega programa v 

angleškem jeziku  

DA Akademski zbor SFU je v letu 2017 sprejel 

sklep, da bodo predavatelji SFU v primeru 

vključevanja tujih študentov v program, v 

okviru določenih predmetov omogočili študij v 

angleškem jeziku (npr. v obliki individualnih 

svetovanj, predavanj v angleščini itd.), če to 

vsebina in način izvedbe predmeta omogoča.  

Priprava programa za 

mobilnost študentov, 

učiteljev in drugih 

sodelavcev (incoming in 

outgoing) 

DELNO Glede na interes se bo pripravila ustrezen 

program prilagojen za vsak posamezen primer 

mobilnosti posebej. 

Prijava na razpise 

Erasmus + 

NE V planu je razpis za Erasmus+ financiranje v 

letu študijskem letu 2017/18. 

Spodbujanje študentov 

in učiteljev za 

mednarodno 

povezovanje in 

DA Študente SFU se informira o možnosti 

študijskih izmenjav znotraj SFU mreže; 

študente se obvešča in spodbuja k 

sodelovanju na dogodkih v tujini, kjer sodeluje 
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udeleževanje 

mednarodnih dogodkov 

SFU (npr. Svetovni psihoterapevtski kongres v 

Parizu v juliju 2017) in na splošno o dogodkih s 

področja psihoterapevtske znanosti in 

sorodnih ved.  

Spodbujanje učiteljev in 

študentov k prijavljanju 

mednarodnih projektov 

DA  

 

6.2.6 Knjižnica 

Tabela: Cilj 1 - Nadgradnja storitev knjižnice in s tem povečanje funkcionalnosti knjižnice 

ter zadovoljstva uporabnikov. 

 

Tabela: Cilj 2 - Umestitev in krepitev vloge knjižnice kot dela SFU Ljubljana 

 

Vloga knjižnice SFU Ljubljana je nuditi, predvsem študentom in zaposlenim, tako študijsko in 

strokovno gradivo za študij kot publikacije za branje v času izven študija. 

 

Aktivnost Realizacija Obrazložitev 

Uvedba študentskih izkaznic DA V letu 2016/17 so bile prvič 

izdelane študentske izkaznice, ki 

so hkrati identifikacija za Knjižnico 

SFU Ljubljana. 

Uvedba članarine za zunanje 

uporabnike 

DA Članarina za zunanje uporabnike 

se obračuna po veljavnem Ceniku 

Knjižnice SFU. 

Zaračunavanje zamudnine oz. 

opominov 

DA Zamudnina se uporabnikom 

zaračunava po veljavnem ceniku 

SFU Ljubljana in v skladu s 

Pravilnikom Knjižnice SFU 

Ljubljana. 

Vračanje gradiva vse dni v tednu DA Izposojeno gradivo je po 

predhodnem dogovoru možno 

vrniti v knjižnico vse delovne dni 

(od pon-pet) v tednu. 

Ureditev čitalnice DELNO Za čitalnico se uporabljajo proste 

terapevtske sobe oz. seminarski 

prostor. 

Ureditev razporeditve gradiva in 

skladiščenja zaloge knjižnice 

DELNO Postavljen je sistem ureditve 

gradiva. Razporejanje gradiva je v 

teku. 
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Aktivnost Realizacija Obrazložitev 

Predstavitev knjižnice v začetku 

študijskega leta 

DA Na prvi študijski dan so študentom 

podane informacije o delovanju 

knjižnice. Na spletni strani SFU so na 

voljo vse relevantne informacije. 

Asistenca študentom pri 

raziskovalnem delu in študiju 

DA Študentom se omogoča brezplačna 

izposoja gradiva in dostop do različnih 

baz podatkov; študenti se lahko 

obrnejo na knjižnično osebje po pomoč 

pri iskanju gradiva. 

Povezovanje z drugimi 

knjižnicami in ustanovami 

DA Aktivna povezava je vzpostavljena z 

knjižnico SFU na Dunaju; v okviru 

medknjižnične izposoje z drugimi 

knjižnicami v Sloveniji; v okviru 

sodelovanja s knjižnico Fakultete za 

upravo, ki nudi podporne storitve 

knjižnici SFU Ljubljana. 

Promocija DA Promocija: na FB omrežjih, na sejmu 

Liber.ac 2017 (založba in knjižnica). 

Knjižni večeri DELNO Glej poglavje 8.2.3. 

Zbiranje mnenj uporabnikov DELNO Študenti SFU imajo možnost, da 

mnenja in komentarje glede delovanja 

knjižnice podajo v splošnih evalvacijah 

delovanja oz. študija na SFU Ljubljana. 

 

Namen knjižnice je zadovoljiti potrebe uporabnikov, ki so primarno študentje, zaposleni in 

sodelavci na SFU Ljubljana, tako da bi pri širjenju zbirke upoštevali predvsem potrebe teh treh 

skupin. Pomembne so tudi smernice ostalih (sestrskih oz. podobnih) institucij, katere bi prav 

tako upoštevali. 

 

Tabela: Cilj 3 - Dopolnjevanje, urejevanje in širjenje baze gradiva knjižnice 

 

Aktivnost Realizacija Obrazložitev 

Katalogizacija in popis zaloge 

obstoječega gradiva 

DELNO Katalogizacija gradiva poteka. 

Nakup novega gradiva DA Nakup gradiva je omejen predvsem na 

dopolnjevanje obsega študijskega 

gradiva in publikacij, pomembnih za 

področje psihoterapevtske znanosti. 
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Sprejemanje donacij gradiva 

institucij in posameznikov 

DA Knjižnica SFU Ljubljana je sprejela 

nekatere donacije za knjžnico 

relevantnega gradiva (področje 

psihoterapije in sorodnih oz. 

relevantnih znanosti). 

 

6.2.7 Založba sfu  

Tabela: Cilj 1 - Pridobivanje prepoznavnosti SFU Ljubljana na področju strokovnih publikacij 

s področja psihoterapije v Sloveniji ter povezovanje s strokovnjaki v in izven Slovenije, z 

izdajanjem pomembnih in kvalitetnih publikacij v založbi SFU Press 

 

Aktivnost Realizacija Obrazložitev 

Izdajanje publikacij 

 

DELNO V študijskem letu 2016/17 ni prišlo do 

izdaje novih publikacij, so pa nekateri 

projekti oz. priprave za publikacije v teku. 

Prodaja in promocija knjig 

izdanih pri založbi SFU 

Press 

DA Promocija in prodaja med študenti SFU, na 

dogodkih (npr. Okrogla miza ''Psihoterapija: 

eksistencialno potovanje k sebi in drugim''), na 

sejmih (Liber.ac, Informativa). 

Pridobivanje sredstev za 

izdajo knjig (npr. od 

zasebnikov, partnerskih 

institucij itd.) 

DELNO V fazi dogovarjanja so sodelovanja z 

določenimi založbami oz. zasebniki. 

Knjižni večeri 

 

DA Glej poglavje 8.2.1. 

 

6.2.8 Dodatne, podporne storitve fakultete  

Tabela: Cilj 1 - Vzpostavitev nove spletne strani 

 

Aktivnosti 

 

Realizacija Obrazložitev 

Izbor ponudnikov DA Ponudnik je bil izbran in spletna stran je bila 

postavljena v začetku leta 2017. 

Celostna grafična podoba DA V letu 2016/17 je bila postavljena celostna 

grafična podoba. 

Priprava besedil za spletno 

stran 

DA Besedila za novo spletno stran so bila 

nadgrajena in dodelana ter objavljena 

splomladi 2017. 
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Tabela: Cilj 2 - Večja promocija študija in ambulante 

 

Aktivnost Realizacija Obrazložitev 

Facebook objave DA Facebook SFU Ljubljana. 

Spletno oglaševanje DA Spletna stran SFU Ljubljana. 

Izobraževalni sejem DA Udeležba in promocija SFU Ljubljana na 

Inofrmativi 2017. 

Celostna grafična podoba DA  

Kakovost študija DA Na podlagi letnih evalvacij se ves čas 

nadgrajuje tako organizacijski del, 

izvedbena raven in vsebina študijskih 

programov. 

Nova spletna stran DA Objava novic (splošne novice, blog), 

dogodkov, izobraževanj itd. 

Ambulanta SFU DA Spletna stran je bila prenovljena. Tekoče se 

dodajajo vsebine za blog in Facebook 

Ambulante SFU Ljubljana. 

Linkedin DA Informacije na portalu Linkedin so ažurne. 

 

 

7. SISTEM OBVEŠČANJA DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI 
 

SFU Ljubljana uporablja uradno spletno stran kot glavni vir obveščanja splošne (zainteresirane) 

javnosti, in deležnikov (študentov, predavateljev, drugi deležniki) o dejavnostih visokošolskega 

zavoda. 

Na odprtem (javnem) delu spletne strani, so dostopne: 

- splošne informacije o SFU Ljubljana (osnovne informacije o fakulteti, misija fakultete, 

področja in aktivnosti fakultete, organizacija fakultete, organi in njihove funkcije itd.) 

in pravni akti SFU Ljubljana,  

- informacije o sodelavcih fakultete (zaposleni, predavatelji, raziskovalci itd.) in kontakti, 

- informacije o tekočih in preteklih projektih in raziskovalni dejavnosti na SFU Ljubljana, 

- informacije o študijskih programih (opis programov, vpisni pogoji itd.) in drugih 

izbraževanjih, seminarjih, delavnicah, ki se izvjajo na oz. v sodelovanju s SFU Ljubljana; 

- informacije o kariernem centru, alumni klubu, mednarodni pisarni, Komisiji za študijske 

in študentske zadeve, Štedentskem svetu in GDPR uredbi, 

- aktualne novice in dogodki. 
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Del javne strani je namenjen Knjižnici SFU Ljubljana, del Založbi, del Fundaciji Fred in del 

Kolegiju fakultet. Na spletni strani so objavljene tudi povezave do spletne strani matične 

inštitucije (univerze Sigmunda Freuda na Dunaju) in ostalih (mednarodnih) izpostav SFU. 

Svojo javno dostopno spletno stran ima tudi Ambulanta SFU, kjer so na voljo informacije o 

delovanju Ambulante, storitvah, ki jih ponuja, dogodkih in projektih, sodelujočih, blog itd. 

SFU Ljubljana za komuniciranje z javnostjo in deležniki uporablja tudi socialno omrežje 

Facebook. 

Študentje SFU in predavatelji imajo dostop tudi do interne spletne strani SFU, kjer so na voljo 

informacije o urnikih, izpitnih rokih, interna obvestila, oddajanje prošnje na Komisijo za 

študijske in študentske zadeve, različna navodila za opravljanje študijskih obveznosti 

(zaključek študija, praksa, osebna izkušnja, prehodi v višji letnik itd.), dostop do študijskega 

gradiva itd.. 

Fakulteta na splošno kominicira z javnostjo in deležniki preko osebnega stika, mailov in 

telefona. 

 

8. KADRI VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

8.1 Pedagoški in strokovni razvoj visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev 
 

Fakulteta skrbi za vseživljenjsko izobraževanje in strokovni razvoj ter za dostop do 

trajnega  izobraževanja visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev tako, da jim 

omogoča izobraževanje na različnih seminarjih in udeležbo na strokovnih in znanstvenih 

posvetih. 

 

Fakulteta skrbi za dolgoročno politiko promoviranja mladih visokošolskih sodelavcev z 

njihovim vključevanjem v pedagoški proces in s  podiplomskim izobraževanjem na 

magistrski in doktorski stopnji  ter habilitiranjem v ustrezne nazive visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev.  

 

Fakulteta zagotavlja svojemu akademskemu osebju dostop do svetovanja pri razvoju 

kariere. Svetovalni proces pri razvoju kariere poteka na več načinov in se začne že pri prvem 

zaposlovanju, nadaljuje pa se z letnimi razgovori, imenovanji na funkcije in v organe 

fakultete, omogočanjem in financiranjem nadaljnjega izobraževanja in strokovnim 

izpopolnjevanjem ipd. Svetovanje je delavcem dostopno osebno, in to na več ravneh 

odločanja na fakulteti (dekan, direktor, prodekana), poteka pa tudi preko ustreznih 
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dokumentov, s katerimi fakulteta seznanja zaposlene in jim jih strokovno razlaga (odpravki 

sklepov organov fakultete, splošni akti fakultete, novosti v zakonskih in podzakonskih 

predpisih ipd.). 

 

Mobilnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev je zaenkrat najbolje organizirana med matico 

SFU na Dunaju in njeno podružnico SFU v Parizu. SFU Ljubljana pa načrtuje v študijskem letu 

2017/18 tudi kandidiranje v okviru programa Erasmus.  

  

Visokošolski zavod omogoča vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje ter strokovni 

razvoj vseh zaposlenih ter jim svetuje pri razvijanju poklicne poti. 

 

Pedagoškim delavcem bo omogočeno: doktorski študij, stalno strokovno izpopolnjevanje, 

interne delavnice za računalniško izpopolnjevanje (e-učenje ipd..), udeležba na kongresih, 

simpozijih (domačih in mednarodnih).  

 

8.2 Znanstveni, strokovni in raziskovalni dosežki 
 

Visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tako izobraževalno kot znanstveno, raziskovalno, 

umetniško oziroma strokovno delo. Največji delež je izobraževalnega neposrednega in 

posrednega dela, delež znanstveno-raziskovalnega dela se giblje okoli 40 %, strokovnega 

(sodelovanje pri upravljanju fakultete) pa okoli 10 %. 

 

8.3 Merila visokošolskega zavoda za izvolitev v nazive 
 

Postopki izbire, imenovanja ter napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 

znanstvenih delavcev so predpisani in javni. Ti postopki so opisani v osnutku Meril za izvolitev 

v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev SFU 

LJUBLJANA (priloga). 

 

Od 1.10.2016 do 30.9.2017 so bili imenovani v nazive trije kandidati: 

- En asistent za področje psihoterapevtske znanosti, 

- En višji predavatelj za področje psihoterapevtske znanosti, 

- Dva docenta za področje psihoterapevtske znanosti. 

   

 

Delovna obremenitev je določena v Pravilniku o obremenitvah pedagoških delavcev Fakultete 

za psihoterapevtsko znanost Sigmund Freud Univerze v Ljubljani (priloga). 
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Visokošolski zavod sodeluje pri izmenjavi visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih 

delavcev. V tem letu je za področje psihoterapevtske znanosti en učitelj SFU gostoval oziroma 

se izpopolnjeval v tujini, šest jih je gostovalo na SFU.  

 

Postopki izbire oz. zaposlovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih 

delavcev so javni in potekajo v skladu z: 

• Zakonom o delovnih razmerjih 1 (Uradni list RS, št. 21/2013); 

• Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 

57/2012- ZPCP-2D in 109/2012); 

• Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 

št. 107/2006-UPB1, 114/2006-ZUTPG, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 51/2010 Odl. 

US: U-I-159/07-22, 80/2010-ZUTD, 57/2011 in 40/2012-ZUJF); 

• Statutom fakultete (sprejet na seji upravnega odbora fakultete dne 14. 4. 2013); 

• Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest FSF Ljubljana. 

 

Postopek izbire kandidatov za visokošolske učitelje in sodelavce poteka na naslednji način: 

• ugotavljanje potreb za tekoče oz. prihodnje leto, 

• sprejem kadrovskega načrta za tekoče oz. prihodnje leto (senat), 

• prilagoditev sistemizacije delovnih mest aktualnemu kadrovskemu načrtu, 

• sklep direktorja o razpisu posameznega delovnega mesta, 

• razpis prostih del in nalog v sredstvih javnega obveščanja, 

• zbiranje vlog in prošenj, 

• preučitev vlog in prošenj ter oblikovanje izbora kandidatov na osnovi pogovorov, 

• izvedba osnovnih pogovorov s potencialnimi kandidati, 

• sklep o izbiri kandidata, 

• začetek postopka izvolitve v naziv, če kandidat še ni habilitiran, 

• napotitev delavca na preventivni zdravstveni pregled, 

• predložitev predloga pogodbe o zaposlitvi v skladu z veljavno zakonodajo, 

• podpis pogodbe o zaposlitvi, 

• določitev oz. priprava osebnega letnega načrta dela (OLND), 

• izdaja odločbe o plači in odločbe o dopustu, 

• prijava na območnem zavodu za zdravstveno zavarovanje, 

• izročitev kopije prijave v zavarovanje, 

• seznanitev zaposlenega s pravnimi akti fakultete. 

 

Postopki imenovanja oz. izvolitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih 

delavcev v nazive so javni in potekajo v skladu z: 

 

• Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 
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57/2012- ZPCP-2D in 109/2012); 

• Zakonom   o   raziskovalni   in  razvojni   dejavnosti   (22/2006-UPB1,   61/2006-ZDru-

1,112/2007, 9/2011 in 57/2012-ZPOP-1A); 

• Pravilnikom o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/2008, 41/2009, 55/2011 

in 80/2012); 

• Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih  sodelavcev  na  visokošolskih  zavodih  (Uradni  list  RS,  

št.  95/2010  in 17/2011); 

• Statutom fakultete (14. 4. 013); 

• Merili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev SFU  Ljubljana. 

 

Delovna obremenitev, namenjena izobraževalnim in raziskovalnim aktivnostim, je določena 

s pogodbo o zaposlitvi ter v Pravilniku o bremenitvi pedagoških delavcev SFU Ljubljana. 

Pravilnik določa tedensko delovno obveznost visokošolskih učiteljev, ki obsega neposredno 

in posredno pedagoško delovno obveznost, osnovno raziskovalno in strokovno delo 

(raziskovalno delo, pedagoško in strokovno delo, ki se potrdi s habilitacijo), sodelovanje pri 

upravljanju fakultete v organih in komisijah ipd. Neposredna pedagoška obveznost se 

visokošolskim učiteljem lahko zmanjša zaradi opravljanja raziskovalnega in razvojnega dela. 

V raziskovalno delo šteje delo na programih in projektih, mednarodnih projektih ter 

svetovalno delo, v razvojno delo pa tudi delo pri razvoju fakultete (npr.: razvoj novih 

študijskih programov). 

 

Delovna obremenitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev s pedagoškim, znanstveno-

raziskovalnim in drugim delom je urejena s Pravilnikom o obremenitvi pedagoških delavcev 

SFU Ljubljana. V skladu z veljavno zakonodajo za dosego svoje osnovne plače zaposleni 

opravijo 2080 letnih delovnih ur, v kar je vključeno efektivno delo, prazniki ter redni in 

izredni dopusti (po ZDR in KP). V okviru svojega 40-urnega delovnika morajo zaposleni 

opravljati naslednje oblike dela: neposredno pedagoško obveznost (NPO), posredno 

pedagoško delo (PPD), osnovno raziskovalno in strokovno delo (ORSD) in sodelovati pri 

upravljanju fakultete (SU). Pravilnik o obremenitvi pedagoških delavcev SFU Ljubljana določa 

oblike pedagoškega dela, ki spadajo v določeno kategorijo ter razmerja in razpone števila 

ur, ki jih mora delavec glede na svoje delovno mesto opraviti. 

 

Na podlagi teh meril je dekan ob pričetku študijskega leta za vsakega zaposlenega 

pedagoškega delavca pripravil osebni letni načrt dela (OLND), ki vsebuje: seznam 

predmetov, pri katerih bo delavec v konkretnem študijskem letu sodeloval s številom ur 

predavanj oz. seminarskih vaj, z izračunom njegove neposredne pedagoške obveznosti in 

prikazom celotne delovne obveznosti. Delavec v skladu s predvidenim načrtom do 20. 

oktobra tekočega študijskega leta izpolni v obrazcu druge neposredne pedagoške 
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obveznosti, PPD, ORSD in SU, ob koncu študijskega leta (do 30. septembra) pa v obrazcu 

izpolni realizacijo predvidenih ur. 

 

8.4 Vrste zaposlitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
 

8.4.1 Vodstvo 

▪ Mag. Miran Možina, dr. med.; spec. psih.; sistemski psihoterapevt, direktor SFU 

LJUBLJANA, dekan,  

▪ Dr. Anja Kozina, prof. šport. vzgoje;  integrativna psihoterapevtka, vodja za študijske 

zadeve, 

▪ pred. Katarina Možina, univ. dipl. socialna delavka, psihoterapevtka, učna terapevtka, 

supervizorka v procesu, vodja za študentske zadeve, 

▪ Dr. Tina Rahne Mandelj, univ. dipl. soc. delavka, zakonska in družinska terapevtka, vodja 

Psihoterapevtske ambulante.   

 

8.4.2 Visokošolski učitelji in znanstveni sodelavci 

▪ Doc. dr. Albreht Tit, dr. med., 

▪ Doc. dr. Emil Benedik, spec. klin. psihologije, psihoanalitik, 

▪ Viš. pred. mag. Janko Bohak, spec. klin. psihologije, psihoanalitik, 

▪ Pred. dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psiholog, 

▪ Doc. dr. Neža Grgurevič, dr. vet. med., 

▪ Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. pedagogike, 

▪ Asist. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, sistemski psihoterapevt, 

▪ Dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psihologinja, sistemska psihoterapevtka, 

▪ Doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psihologinja, spec. individualne, družinske 

in zakonske terapije, 

▪ Viš. pred. Alen Latini, spec. klin. psihologije, psihoterapevt (razvojno analitična 

psihoterapija, hipnoanaliza), 

▪ izr. prof. dr. Urban Kordeš, univ. dipl. fizik, kognitivni znanstvenik, 

▪ Viš. pred. dr. Albert Mrgole, univ. dipl. psiholog, sistemski psihoterapevt, 

▪ Doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt, 

▪ Doc. dr. Mitja Peruš, univ. dipl.fizik in dr. kognitivne znanosti, 

▪ Ingrid Plankar, mag. farm., psihoanalitična psihoterapevtka, 

▪ Asist. dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psiholog, bonding psihoterapevt, 

▪ Viš. pred. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psihologinja, spec. zakonske in družinske 

terapije, 

▪ Božidar Popović, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt, 

▪ Izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, logoterapevt, 

▪ Bojan Regvar, doktorat s področja organizacije in managementa, 
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▪ Doc. dr. Nino Rode, univ. dipl. sociolog, 

▪ Viš. pred. mag. Damjan Slabe, sistemski psihoterapevt, 

▪ Asist. Mateja Škorc, univ. dipl. psihologinja, 

▪ Doc. dr. Lea Šugman Bohinc, univ. dipl. psihologinja, sistemska psihoterapevtka, 

▪ Blaž Ules, BA. pth., učni terapevt in supervizor, 

▪ Jernej Vidmar, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije in kognitivno-vedenjski 

psihoterapevt, 

▪ prim. Dušan Žagar, dr. med., spec. psihiater, nevrolog, psihoterapevt, skupinski analitik, 

▪ Asist. mag. Maša Žvelc, univ. dipl. psihologinja, integrativna psihoterapevtka 

 

 

Tabela: Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev v delovnem razmerju ter pogodbenih 

sodelavcev na dan 01. 10. 2016 

Delovno 

razmerje 

Redni 

profesor 

Izredni 

profesor 

Docent Višji 

pred. 

Pred. Lektor Asist. Strok. 

sodel. 

Gost. 

učitelji 

Skupaj 

Redno 

delovno 

razmerje 

    1   4  5 

Krajši 

delovni čas 

 1 1 1   1   4 

Dopolnilna 

zaposlitev 

          

Pogodbeno 

delo 

 2 8    5  6 21 

Skupaj 

 

 3 9 1 1  6 4 6 30 

 

Število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in asistentov glede na študijsko leto 2015/16 

ostaja enako. Povečalo se je število pogodbenih sodelavcev.  

 

Še naprej si bomo prizadevali za izboljšanje kadrovske strukture redno zaposlenih 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter za dodatne zaposlitve visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev na področju psihoterapevtske znanosti. 

 

8.5 Pomoč in svetovanje s strani nepedagoških delavcev 
 

8.5.1 Vrsta in ustreznost pomoči 

Nepedagoški delavci nudijo naslednje oblike pomoči in svetovanja študentom in drugim 

deležnikom: 
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- mentorstvo študentom na praksi (psihosocialna praksa v Ambulanti SFU), 

- pomoč pri reševanju vprašanj in težav med študijem (Referat SFU) 

- informiranje o študijskih programih, izobraževanjih in drugih dejavnostih fakultete v 

času vpisov in med letom (Referat SFU) 

- svetovanje preko telefona in na osebnih razgovorih, npr. poklicno svetovanje, 

usmerjanje (strokovni delavci/Referat SFU/Ambulanta SFU), 

- pomoč pri iskanju oz. pridobivanju študijske literature (Knjižnica SFU), 

- itd. 

8.5.2 Število, delovno področje in izobrazbena struktura 

▪ Manca Planinc, tajnik, univ. dipl.ekon., 

▪ Jasna Možina, strokovna sodelavka za študijske in študentske zadeve ter knjižnico, 

univ.dipl.ekol., 

▪ Brigita Korpar, samostojna strokovna sodelavka v Psihoterapevtski ambulanti, 

▪ Mojca Tompa, strokovna sodelavka za študijske in študentske zadeve ter knjigovodja, 

▪ Parov Anzelc, samostojni strokovni sodelavec, uni.dipl.fil.. 

  

Tabela: Seznam nepedagoških delavcev po delovnih mestih na dan 01. 10. 2016 

Delovno mesto Redno delovno razmerje 

Tajnik 1 

Samostojni strokovni sodelavec 2 

Strokovni sodelavec 1/2 + 1/2 

Knjigovodja  1/2 

Knjižničarka 1/2 

Skupaj 

 

5 

 

8.5.3 Izobraževanje in usposabljanje 

Nepedagoškim delavcem je v tem študijskem letu omogočeno: izobraževanje za pridobitev 

javno veljavne izobrazbe, strokovno izpopolnjevanje, udeležba na tečajih (računalništva, 

jezikovnih tečajih, internih delavnicah). 

 

9. ŠTUDENTI 
 

9.1 Vpis in prehodnost študentov 
Vsako leto je predvideno sledeče število vpisnih mest (za 1. letnik posameznega programa): 

▪ 50 za fakultetni študij na 1. stopnji (bakalavreat), 

▪ 30 za fakultetni študij na 2. stopnji (magisterij), 
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▪ 20 za študij propedevtika psihoterapije, 

▪ 15 za vsakega od specialističnih študijev. 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo skupno vpisanih: 

▪ 105 študentov na fakultetni študij psihoterapevtske znanosti (1. in 2. stopnja), 

▪ 22 študentov na študij propedevtika psihoterapije, 

▪ 25 študentov na specialistični študij psihoanalize, 

▪ 21 študentov na specialistični študij sistemske psihoterapije, 

▪ 7  študentov na študij integrativne gestalt psihoterapije, 

▪ 5 Analitične (Jungovske) psihologije. 

 

Ob začetku študijskega leta novo vpisani študenti fakultetnega študija psihoterapevtske 

znanosti ter programa Propedevtika s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov posredujejo 

informacijo o zadovoljstvu s celotnim vpisnim postopkom. Analiza evalvacij za leto 2016/17 je 

prikazana v spodnjih grafikonih in tabelah. 

 

Graf 1: Spol novo vpisanih študentov v program Bakalavreat in Propedevtika v študijskem 

letu 2016/17   
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Graf 2: Vir informacij o SFU Ljubljana v študijskem letu 2016/17 

 

 
 

Graf 3: Seznanjenost novih študentov o stanju psihoterapije v Sloveniji 
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Graf 4: Ocena koristnosti uvodnega seminarja za nove študente v letu 2016/17 

 

 
 

Graf 5: Ocena vpogleda v terapevtsko delo s strani novih študentov v letu 2016/17 
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Graf 6: Informacije, ki so jih novi študenti v letu 2016/17 pogrešali pred vpisom na fakulteto  

 

 

 

Graf 7: Ocena informacij na spletni strani fakultete v študijskem letu 2016/17 
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Graf 8: Ocena odzivnosti zaposlenih v referatu fakultete v študijskem letu 2016/17 

 

 
 

Graf 9: Ocena navodil fakultete o vpisnem postopku za leto 2016/17 
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Graf 10: Ocena uporabnosti informacij, posredovanih na informativnih dnevih za študijsko 

leto 2016/17  
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Fakulteta priznava tudi študijske obveznosti, opravljene na drugih fakultetah oziroma v drugih 

študijskih programih. 
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Na koncu študijskega leta 2016/17 so študenti izpolnili Evalvacijske vprašalnike tutorskih 

skupin za študente (priloga del Pravilnika študijske prakse – PRILOGA 20). 
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Tabela: Evalvacije tutorskih skupin s strani študentov za leto 2016/17 

 M 

Tutor je v začetku leta podal jasne informacije o študiju in praksi 4,40 

Odnos tutorja do študentov 4,75 

Koristnost tutorskih skupin za reševanje študijskih vprašanj 4,58 

Držanje dogovorov s strani tutorja 4,80 

pridobljen občutek za različne psihoterapevtske smeri 3,91 

Odnos drugih sošolcev do tutorskih srečanj 4,13 

Lasten vložen trud v pripravo  na tutorska srečanja 3,85 

V tutorski skupini se je vzpostavil varen prostor za pogovor 4,09 

 

Rezultati evalvacije v letu 2015/16 so pokazali pozitivne premike in pohvale študentov za 

dodaten prostor in podporo pri izvajanju psihosocialne prakse.  

 

V študijskem letu 2016/17 smo tako izvajali supervizijsko-tutorske skupine za vse študente 

dodiplomskega študija in propedevtike. Skupine vodijo specializanti psihoterapije ali 

psihoterapevti. V 1. in 2. letniku študija so te skupine kombinirane s tutorskimi skupinami 

(tutorsko – supervizijske skupine), v 3. letniku pa potekajo samo supervizijske skupine.  

 

V študijskem letu 2016/17 je v okviru SFU Ljubljana delovalo 8 tutorsko-supervizijskih skupin, 

ki so jih vodili 3 tutorji ter 2 tutorki in 3 supervizijske skupine.   

 

V letu 2016/17 je tako delovalo devet tutorsko-supervizijskih skupin za študente 1. in 2. letnika 

fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti ter dve supervizijski skupini za študente 3. 

letnikov psihoterapevtske znanosti.  

 

9.2.2 Mobilnost študentov 

Fakulteta načrtuje in omogoča mobilnost študentov tako v Sloveniji kot v tujini. Mobilnost 

študentov načrtujemo predvsem preko povezav in bilateralnih pogodb med Fakulteto za 

psihoterapevtsko znanost v Ljubljani, SFU na Dunaju ter podružnicami SFU v Parizu, Berlinu in 

Lienzu.  Načrtujemo tudi vzpostavitev Mednarodne pisarne SFU Ljubljana, ki bo sprejemala 

prijave slovenskih študentov in koordinirala nadaljnjo obravnavo prijav s SFU na Dunaju. V letu 

2016/17 je koordinacija potekala preko Referata za študijske in študentske zadeve. 
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9.3 Pravočasno in učinkovito obveščanje, spremljanje 

zadovoljstva s storitvami ter izvajanje študija glede na 

potrebe in pričakovanja študentov 
 

Fakulteta s študenti komunicira preko osebnega stika (osbna srečanja oz. sestanki v Referatu 

SFU), maila in telefona ter obvestil na javni in interni spletni strani SFU Ljubljana. Več v 8. 

poglavju (Sistem obveščanja deležnikov in javnosti). 

 

O najbolj kritičnih informacij (spremembe v urnikih, izpitnih rokih, nujna obvestila itd.), 

študente fakulteta obvešča po mailu in na internih obvestilih. 

 

Študenti imajo dostop do elektronskega indeksa, v katerem lahko spremljajo vse svoje 

obveznosti, rezultate izpitov in dobijo informativni izpis ocen.  

 

Z anketami in drugimi instrumenti merjenja kakovosti se preverja obremenitev študentov pri 

posameznih obveznostih. 

 

Evalvacija in samoevalvacija posameznih predmetov, vključno z obremenitvijo študentov pri 

posameznih obveznostih, je nujni sestavni del vsakega učnega načrta, zato se ta izvaja že med 

samim izvajanjem predmeta (sprotno preverjanje, diskusija) ter na koncu izvedenega 

predmeta (splošna in predmetno-specifična anketa). 

 

Izsledki evalvacij in drugih instrumentov merjenja kakovosti o obremenitvi študentov se 

upoštevajo pri prerazporejanju kreditnih točk med študijskimi obveznostmi. Izsledki evalvacij 

se bodo upoštevali pri prerazporejanju kreditnih točk ob spremembah študijskih programov 

po zaključenem ciklu izvedbe programa. Že od leta 2006 smo ob zaključku šolskega leta v 

Komisiji za študijske in študentske zadeve  (KŠŠZ) opravili ti. letno evalvacijo, v kateri 

ocenjujemo glavne vsebinske in administrativne vidike ter jih posredujemo rektoratu SFU, 

npr.: 

▪ število študentov, 

▪ realizacijo študijskega programa, 

▪ kakovost dela posameznih predavateljev (odziv študentov, komunikacija z vodstvom idr.), 

▪ sodelovanje s psihoterapevtskimi pristopi, 

▪ stanje prostorov  in opreme, 

▪ zadovoljstvo študentov in njihovi morebitni odstopi (skrb predavateljev, odzivnost na 

težave, kakovost študijske ponudbe), 
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▪ ukrepe za varovanje kakovosti (ukrepi, če predavatelj ne ustreza zahtevam, doseganje 

študijskih ciljev, način, kako se študentom predstavi določena snov, uspeh posameznih 

korakov izobraževanja), 

▪ sodelovanje in podpora med sodelavci, morebitna reorganizacija odgovornosti in nalog.  

 

To evalvacijo v veliki meri izvedemo na podlagi anketnega vprašalnika, ki ga izpolni vsak 

študent in na podlagi evalvacijskih pogovorov z njimi. Anketa vsebuje oceno študijskih vsebin 

določenega predmeta, didaktičnega posredovanja snovi, kakovosti predavanja in 

administrativne priprave predavanja (organizacija). Prav tako vsebuje oceno organizacije 

študija v celoti (delo učnih terapevtov, vodstva študija, študijskega referata). Prostor pa je tudi 

za predloge s strani študentov.  

 

S študijskim letom 2015/16 smo uvedli evalvacije s strani študentov preko digitalne aplikacije 

Bilumina, ki je v ozadju elektronskega indeksa. Študenti pred prijavo na prvi izpitni rok izpolnijo 

evalvacijski vprašalnik za predavatelja predmeta, na izpit katerega se želijo prijaviti. 

 

Po obdelavi podatkov iz evalvacijskih vprašalnikov KŠŠZ določi nadaljnje korake. V primerih, 

ko je kateri od učiteljev ali sodelavcev dobil slabo oceno študentov, ga povabimo na razgovor 

z namenom iskanja možnosti izboljšav njegovih predavanj (vsebinsko in/ali izvedbeno), v 

skrajnih  primerih se lahko dogovorimo tudi za prekinitev sodelovanja. Vsakemu od sodelavcev 

se pošlje tudi oceno  njegovega dela s strani študentov. 

 

Evalvacije študentov o delu uprave in referata v študijskem letu 2016/17 prikazujejo spodnji 

prikazi.  
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▪ Evalvacije študentov fakultetnega študija in propedevtike (evalvacijski vprašalniki) 

 

Graf 11: Dostopnost informacij v šolskem letu 2016/17- ocena študentov 

 

 
 

Graf 12: Pritožbe študentov na delo referata fakultete v študijskem letu 2016/17 
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Graf 13: Pritožbe študentov glede informacijskih orodij fakultete v letu 2016/17 

 

 
 

Analiza evalvacij študentov za leto 2016/17 je pokazala, da so bile študentom s strani referata 

fakultete večkrat posredovane neusklajene informacije, kar bomo poskušali odpravljati s 

stalnim ažuriranjem informacij in navodil na spletni strani. Zaradi kompleksnosti posameznih 

stebrov študijskega procesa, več študijskih programov in zaradi različnosti zahtev posameznih 

študijskih programov po našem mnenju večkrat prihaja med študenti do napačnih 

interpretacij informacij. Možnost izboljševanja na tem področju vidimo tako v jasnih in 

transparentnih navodilih na spletni strani fakultete.  

 

Pritožbe študentov so bile večkrat vezane tudi na aplikacijo Bilumina v ozadju elektronskega 

indeksa (ni prilagojena za uporabo na telefonih, določene funkcije ne delajo zanesljivo…). 

Spomladi 2017 smo z namenom nadgradnje te aplikacije formirali posebno delovno skupino, 

ki je takoj začela s svojim delom. Po opravljeni analizi zatečenega stanja smo začeli načrtovati 

razvoj aplikacije v smeri: 

- bolj strukturiranih prikazov že opravljenih/ še zahtevanih študijskih obveznosti ter  

- bolj prijazne uporabniške izkušnje.   

 

Študente smo z internim obvestilom tudi povabili, da nam lahko preko predstavnikov letnikov 

posredujejo pritožbe glede težav z uporabo trenutne verzije aplikacije. 
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Graf 14: Ocena prostorov, tehnike in organizacije nasploh v študijskem letu 2016/17 

 

 
 

 

▪ Evalvacije študentov specialističnih študijev (evalvacijski vprašalniki) 

 

Tabela: Evalvacija referata fakultete s strani študentov specialističnih programov 

REFERAT 
Analitična 

psihologija  

Sistemski 

pristop 
Psihoanaliza 

Gestalt 

pristop 

Na spletni strani so objavljene potrebne 

informacije o študiju. 3,90 3,82 3,89 2,50 

Obvestila o spremembah v urniku so 

posredovana pravočasno. 4,45 4,47 4,29 3,25 

Informacije, ki jih podajajo v Referatu, so 

poenotene. 3,40 3,29 3,69 2,00 

V referatu so zaposleni dostopni in 

pripravljeni pomagati. 4,00 3,76 4,53 3,33 

Zaposleni v Referatu so odzivni na mail in 

telefon. 4,09 3,91 4,60 3,78 
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Tabela: Evalvacija prostorov, tehnike in organizacije nasploh s strani študentov 

specialističnih programov 

PROSTORI, TEHNIKA IN OSTALO 
Analitična 

psihologija  

Sistemski 

pristop 
Psihoanaliza 

Gestalt 

pristop 

Študijsko gradivo je na voljo v knjižnici SFU, 

na interni spletni strani študentov ali 

drugem prosto dostopnem viru 4,14 4,06 3,62 2,50 

V predavalnici je bila vedno na voljo 

delujoča tehnična oprema 4,50 4,53 4,07 3,67 

Velikost predavalnice je ustrezala potrebam 

in velikosti skupine študentov 4,41 4,35 4,68 4,11 

Kakovost organizacije ocenjujem z  4,36 4,47 4,29 3,00 

 

 

▪ Evalvacije študentov preko tutorskih skupin 

 

Poleg tega študenti redno ustno evalvirajo študijski proces v tutorskih skupinah, ob koncu 

vsakega semestra pa tudi pisno (pozitivno, negativno, predlogi). Po tej pisni evalvaciji poda 

povratno informacijo tudi tutor, ki je vzpodbujal študente, da skupaj iščejo možnosti za 

izboljšavo na področjih, kjer se je zataknilo oz. še krepijo področja, kjer teče dobro.  

 

Na supervizijskih srečanjih (enkrat mesečno) tutorji ocenjujejo potek dela v tutorskih 

skupinah ter njihov pogled na delo študentov. Ob koncu študijskega leta se s tutorji izvede 

poglobljena evalvacija, ki obsega oceno skupinske dinamike v tutorski skupini, napredka 

posameznih študentov, morebitnih ovir, ki so jih zaznali pri izvedbi študijskega procesa ter 

ocenijo občutek lastne kompetentnosti. Svojo povratno informacijo na njihovo delo poda 

tudi supervizor, poleg tega pa se tutorji ocenijo tudi sami med seboj 

 

9.4 Omogočanje znanstvenega, strokovnega in 

raziskovalnega dela za študente 
Študenti si med študijem pridobijo ustrezne kompetence ter možnost za vključevanje v 

raziskovalne in strokovne projekte. 

 

Eden glavnih stebrov študijskega programa prve in druge stopnje je raziskovalna metodologija. 

Že študenti prve stopnje, še posebno pa študenti druge stopnje, se lahko vključujejo v 

raziskovalne in strokovne projekte.  
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9.5 Dodatne obštudijske dejavnosti 
 

a) Program izobraževanja iz psihoterapije otrok in mladostnikov  

Predavatelji: Miran Možina, Bernard Stritih, Heliodor Cvetko, Jernej Vidmar, Mateja Štirn 

Vsebina izobraževanja je usklajena z moduli magistrskega študija psihoterapija otrok in 

mladostnikov na SFU Ljubljana in obsega: temeljna znanja psihoterapije otrok in mladostnikov, 

osnove medicine za psihoterapijo otrok in mladostnikov, poglobljeno razvojno psihologijo, 

posebne teme s področja otroškega razvoja, razvojna psihopatologija, dejavniki tveganja v 

otrokovem razvoju, posebna vprašanja psihoterapije otrok in mladostnikov, znanje za 

ravnanje (prakseologija). 

 

b) Hipnoterapevtske specialitete 

Predavatelj: Miran Možina 

Serija devetih mini seminarjev o hipnoterapevtskih specialitetah, ki jih je predavatelj izvedel 

na željo specializantk in specializantov sistemske psihoterapije. Seminarji so potekali enkrat 

mesečno v trajanju šest šolskih ur od meseca oktobra do meseca junija . 

 

c) Izobraževanje iz supervizije 

Predavatelji: Miran Možina, Tatjana Rožič, Tina Rahne Mandelj, Maša Žvelc, Emil Benedik, 

Alen Latini, Lea Šugman Bohinc, Mojca Kramer, Marino Kačič, Jože Ramovš, Sandra Meško, 

Tine Papič, Natalia Reteyum, Gabi Čačinovič Vogrinčič 

Vsebine izobraževanja so razdeljene na skupne in specifične vsebine (mišljeno je skupne 

glede na različne psihoterapevtske pristope). Taka delitev ustreza sodobnim spoznanjem o 

pomenu skupnih dejavnikov v psihoterapiji, ki bolj kot posamezne metode in tehnike 

prispevajo k izidu terapevtskega procesa. Skupne vsebine so: 

▪ Kontekst supervizije in njen pomen, 

▪ Supervizija v psihoterapiji (definicije, specifičnosti), 

▪ Dejavniki, ki vplivajo na izvajanje supervizije (supervizorjeve predpostavke, osebni 

svet vrednost, teoretični okvir, supervizorjev komunikacijski stil, fokus,..), 

▪ Etika v superviziji, 

▪ Paralelni proces (pregled razvoja fenomena od začetkov do danes),  

▪ Supervizijska delovna aliansa, 

▪ Proces supervizije, spremembe v superviziji in terapiji, 

▪ Supervizorjeva samorefleksija, 

▪ Odnos v superviziji (dinamika odnosa, faktorji na strani supervizorja in supervizanta), 

▪ Individualna supervizija, skupinska supervizija, supervizija v živo, supervizija in 

sodobne tehnologije, 

▪ Supervizija znotraj različnih delovnih okolij, administrativnih zahtev in struktur, 

▪ Supervizija za prostovoljce na področju psihosocialne pomoči,  
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▪ Supervizijski modeli, metode in tehnike (okvirna predstavitev), 

Specifične vsebine so vezane na poglobljeno predstavitev posameznih modelov različnih 

psihoterapevtskih pristopov (npr. analitični, sistemski, integrativni, geštalt itn.). 

 

d) Nevrobiologija in psihoterapija 

Predavatelj: Damir del Monte 

Danes ni več terapevtskega področja, ki ne bi upoštevalo odkritij nevroznanosti. Pri tem pa se 

kaže kot pomembna ovira, da je zgradba možganov izjemno zapletena, kar otežuje 

razumevanje nevrobioloških dognanj. Zato bodo predavanja napeto in pregledno potovanje, 

skoraj avanturistično razkrivanje, kako so zgrajeni in kako delujejo človekovi možgani in živčni 

sistem. Še posebno zato, ker je predavatelj Damir del Monte razvil edinstvene, v svetu do zdaj 

še nepoznane vizualne tridimenzionalne predstavitve najbolj skritih delov možgan. S temi 

simulacijami najbolj zapletene možganske strukture prikaže na pregleden način, kar 

slušateljem olajša vpogled v najbolj zanimive ugotovitve sodobne nevrobiologije. 

 

e) Nevrobiologija in zdravljenje bolečine: nove povezave med psihoterapijo in 

nevroznanostjo  

Predavatelja: Damir del Monte in Metka Kuhar 

Razumevanje bolečine na podlagi sodobnih nevrobioloških odkritij ne odpira le novih pogledov 

na funkcionalno anatomske principe, ampak tudi nove perspektive na razumevanje človeka 

kot biopsihosocialnega bitja. Damir Del Monte bo dal velik poudarek opisu fiziološkega 

korelata bolečine v živčnem sistemu, hkrati pa bo pokazal, kako se duševnost in telo prav pri 

bolečini kažeta še posebej neločljivo povezana. S pomočjo računalniško podprtih vizualizacij 

bo na pregleden način predstavil morfološki korelat bolečine in kompleksne procese 

samoregulacije živčnega sistema. Hkrati bo predstavil sodobne modele, s katerimi je možno 

opisati učinke (psiho)terapevtskih intervencij.  

Metka Kuhar je izhajajoč iz pristopa somatskega doživljanja predstavila interakcijo med 

kronično bolečino in travmo: kako nerazrešene travme lahko povzročajo bolečine ter na kak 

način je vztrajna bolečina travmatizirajoča. Predstavila je tudi osnovna terapevtska načela za 

obravnavo kronične bolečine, ki izhajajo iz tega pristopa (npr. telo in telesna občutenja v 

središču terapevtske obravnave, samoregulacija), ter nekaj orodij za samopomoč ter podporo 

klientom. 

 

f) Pisanje mnenj in poročil 

Predavatelj: Miran Možina 

Udeleženci seminarja so se seznanili s pisanjem poročil za različne zunanje institucije (centri 

za socialno delo, sodišča, zdravstvo…), saj je poročila potrebno oblikovno in vsebinsko 

prilagoditi namenu in naslovniku poročila. Seminar je bil za sodelavce Psihoterapevtske 

ambulante SFU Ljubljana obvezen in brezplačen.  
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g) Psihosocialna pomoč ljudem s psihotičnimi motnjami 

Predavatelj: Will Hall 

V zadnjih dvajsetih letih se po svetu ponovno uveljavljajo programi psihosocialne pomoči 

ljudem s psihotičnimi motnjami, zmanjšuje se poudarek na zdravljenju z zdravili in namesto 

tega daje večjo težo dialogu s socialno mrežo človeka s psihotično duševno motnjo. Tako se 

pri akutnih psihotičnih stanjih organizira terapevtsko srečanje v prvih štiriindvajsetih urah po 

začetku krize. S tem se zmanjša potreba po hospitalizaciji in po uporabi zdravil, posledično je 

manj tudi ponovnih kriz in invalidnosti. Will Hall si zastavlja vprašanje, v kolikšni meri so 

psihiatrična zdravila in diagnoze v pomoč ljudem in kakšna je njihova učinkovitost. Predstavil 

bo nove pristope k psihotičnim motnjam, ki imajo številne možnosti uporabe in prednosti. To 

so manjša poraba zdravil, timski pristop, delo z družinami, razvijanje dialogov s socialnimi 

mrežami človeka s psihotično motnjo, odprtost strokovnjakov, razgrajevanje hierarhij, 

razvijanje jezika, ki ne poudarja diagnoz, spodbujanje upanja in pričakovanja okrevanja. 

 

9.6 Varovanje pravic študentov 
 

SFU Ljubljana na vseh ravneh svojega delovanja upošteva varovanje pravic študentov. Na 

pravno-formalni ravni je sodelovanje študent-SFU Ljubljana urejen s pogodbo o študiju. 

Delovanje SFU Ljubljana, kot tudi doložnosti in pravice študentov so določene s pravilniki (za 

posamezna področja) ter delovanjem specifičnih organov na tem področju. 

9.6.1 Organi visokošolskega zavoda na tem področju 

Organi SFU Ljubljana, ki neposredno ali delno delujejo področju varovanja pravic študentov 

so: 

- Študenti svet, 

- Disciplinska komisija, 

- Etična komisija, 

- Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ), 

- ter Senat. 

Odvisno je seveda, za obravnavo kakšnih tematik oz. problematik gre in na kateri ravni so 

podane pritožbe. Direkten kanal za sprotno obravnavo prošenj oz. pritožb študentov je 

Referat SFU Ljubljana. Obravnavo vprašanj, prošenj, pritožb v zvezi s študijskim procesom 

(opravljanje obveznosti) izvaja KŠŠZ. 

Študenti vsako študijsko leto izberejo predstavnike letnikov in izvolijo svoje predstavnike v ŠS. 

Predstavniki študentov z aktivnim sodelovanjem v različnih organih fakultete pridobijo 

možnost participacije pri odločanju v zadevah fakultete, kjer zastopajo interese študentov. 

 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

81 

 

9.6.2 Sodelovanje predstavnikov študentov v organih zavoda 

Študentom je omogočeno organiziranje in sodelovanje v organih upravljanja. Trenutno so 

študentje že organizirani v okviru Društva študentov psihoterapije Slovenije (http://dspts.si/), 

ki ima svoj sedež na SFU Ljubljana. Študentje SFU Ljubljana so organizirani tudi v Študentski 

svet SFU Ljubljana. Statut fakultete zagotavlja vključevanje študentov v vse organe upravljanja 

na fakulteti (Senat SFU Ljubljana, Upravni odbor SFU Ljubljana, Akademski zbor, Komisija za 

kakovost, Komisija za študijske in študentske zadeve, Komisija za znanstveno raziskovalno 

delo). 

Sestava študentskega sveta SFU Ljubljana v študijskem letu 2016/17: 

▪ Pia Fink Knežič, predsednica Študentskega sveta, članica Senata, 

▪ Maruša Mežek, podpredsednica Študentskega sveta, članica UO, 

▪ Maja Kvartič, članica Študentskega sveta, 

▪ Gregor Knežič, član Študentskega sveta, 

▪ Tina Trlep, članica Študentskega sveta, članica KŠŠZ, blagajnik, 

▪ Pascal Brlečič, član Študentskega sveta, 

▪ Nal Premik, član Študentskega sveta, član AS, 

▪ Jure Vraničar, član Študentskega sveta, član Senata, član Komisije za kakovost, 

▪ Tina Turk, članica Študentskega sveta, članica AS, članica Disciplinske komisije, 

▪ Kaja Marinšek, članica Študentskega sveta, tajnik, 

▪ Gal Billa, član Študentskega sveta, član Senata. 

 

9.6.3 Mehanizmi preprečevanja diskriminacije ranljivih skupin 

SFU Ljubljana uporablja različne mehanizme za preprečevanje diskriminacije ranljivih skupin, 

predvsem med študenti in klienti v Ambulanti SFU ter tudi drugimi deležniki SFU Ljubljana.  

Fakulteta in Ambulanta SFU se ravnata po Etičnem kodeksu SFU Ljubjana oz. Etičnem kodeksu 

pst dejavnosti. Naravnanost delovanja oz. zagotavljanja storitev Ambulante SFU je usmerjena 

v dobro socialno in ekonomsko ogroženim skupinam, kot so npr. klienti z nizko izobrazbeno 

strukturo, starejši odrasli in upokojenci, mladi, priseljenci in invalidi. To področje pomembno 

ureja tudi Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov in študijskem redu SFU Ljubljana.  

Že omenjene tutorske skupine so namenjene podpori študentom med študijem, sprotnemu 

razreševanju konfliktov in odpiranju relevantnih tematik o dinamiki med študenti in 

predavatelji, med študenti samimi ipd., česar namen je med drugim tudi zmanjšati možnost 

diskriminacije različnih oblik. 

Vključevanje predstavnikov študentov v telesa fakultete je prav tako eden izmed mehanizmov, 

ki omogoča, da študenti sami opozarjajo na problematiko na različnih raveh delovanja 

fakultete (tudi v povezavi z diskriminacijo ranjivih skupin) in predstavljajo oz. zagovarjajo svoja 

stališča, kot deležniki fakultete.  

 

http://dspts.si/
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10. MATERIALNE RAZMERE 

10.1 Primernost prostorov in opreme za izvajanje 

dejavnosti 
Sedež SFU Ljubljana je do nadaljnjega v najeti stavbi na Rovšnikovi ulici 2 v Ljubljani. V stavbi 

so prostori za vodstvo, tajništvo, referat, psihoterapevtsko ambulanto in knjižnico. Na voljo je 

tudi večji prostor za izvajanje študija in drugih dejavnosti (vaj, seminarjev, knjižnih večerov 

itd.). Za potrebe izvajanja predavanj študijskih programov SFU Ljubljana najema predavalnice 

in učilnice na  Gimnaziji Šentvid (Prušnikova 98, Ljubljana). Pogodbo o najemu vsako leto v 

septembru podaljšujemo za eno leto, kar je v skladu s predpisi MDDSZ.  

 

 

Za izvajanje študija so na voljo ustrezno opremljene predavalnice, učilnice, seminarske sobe, 

terapevtski prostori (na sedežu SFU Ljubljana in na Gimnaziji Šentvid). Oprema se obnavlja in 

dopolnjuje po potrebi. Predavalnice in seminarske sobe so opremljene z računalniki in LCD-

projektorji, zvočniki in drugo opremo. Na sedežu SFU Ljubljana so na voljo terapevtski prostori 

z ustrezno opremo in pripomočki za izvajanje psihoterapije. Poleg tega imajo študenti splošno 

možnost dostopa do brezplačne internetne povezave tako na Rovšnikovi 2 kot na Prušnikovi 

98. 

 

10.2 Prilagojenost študentom z različnimi oblikami 

oviranosti 
 

V študijskem letu 2016/17 ni bilo na SFU Ljubljana vpisanega nobenega študenta s posebnimi 

potrebami, zato se je študij izvajal samo v prostorih SFU Ljubljana in v prostorih Gimnazije 

Šentvid ter na lokacijah izven Ljubljane (določeni seminarji in delavni vikendi). 

 

11. FINANČNI VIRI 
 

Na temelju programa dela fakultete sprejme Upravni odbor letni finančni načrt. S 

premoženjem fakultete upravlja Upravni odbor s skrbnostjo dobrega gospodarja in pri tem 

uresničuje dogovorjene zastavljene cilje. 
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Tabela: Sestava prihodkov SFU Ljubljana 2016/17 (v odstotkih) 

Prihodki Struktura % 

Prihodki iz opravljanja študijske dejavnosti 

Šolnine in druge storitve izvajanja študijske dejavnosti 85,90  

Prihodki pridobljeni na trgu 

Storitve Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana 8,89 

Izobraževanja, kotizacije za  seminarje 4,90 

Prejete donacije 0,19 

Prodaja knjig, medknjižnična izposoja 0,12 

Skupaj 100,00 

 

V letu 2016/17 je imela fakulteta različne vire financiranja. Največji delež skupnih prihodkov 

fakultete po načelu denarnega toka so prihodki iz opravljanja študijske dejavnosti, ki je 

osnovna dejavnost zavoda. Sledijo prihodki pridobljeni na trgu. 

 

Iz prikazanih podatkov v tabeli je razvidno, da prihodki iz opravljanja študijske dejavnosti 

znašajo 85,90 %, prihodki  pridobljeni na trgu pa 14,10 %. Celotni prihodki so v letu 2016/17 

višji za 1,40 %, od realiziranih v letu 2015/16. 

 

Prihodki iz opravljanja študijske dejavnosti so: 

- šolnine za dodiplomski in magistrski študij psihoterapevtske znanosti, šolnine za študij 

psihoterapevske propedevtike in šolnine za specialistični študij različnih pristopov, 

- prihodki drugih storitev, ki se nanašajo neposredno na izvajanje študijske dejavnosti. 

 

Prihodki pridobljeni na trgu so:  

- storitve Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, 

- izobraževanja, kotizacije za seminarje, 

- prejete donacije (dohodnina 0,5%), 

- prodaja knjig, medknjižnična izposoja. 

 

SFU Ljubljana vodi stroške po stroškovnih mestih, kar omogoča spremljanje porabe stroškov 

po različnih dejavnostih. 

 

Tudi v tem letu so se naši raziskovalci prijavljali na razpise za sredstva Evropske skupnosti v 

sodelovanju z drugimi univerzami, na razpise Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na 

razpise ministrstev in drugih nacionalnih in lokalnih skupnosti.  
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Tabela: Sestava odhodkov SFU Ljubljana 2016/17 (v odstotkih) 

Odhodki Struktura % 

Izdatki za izplačila zaposlenim, zunanjim sodelavcem – 

predavateljem, tutorjem, supervizorjem, avtorske in 

podjemne pogodbe, študentsko delo 

80,24 

Izdatki za najemnine in obratovalne stroške 8,96 

Izdatki za davčno, finančno in pravno svetovanje 4,55 

Izdatki za računalniško vzdrževanje in opremo 2,57 

Izdatki za strokovno literaturo, študijsko gradivo, članarine 1,25 

Ostali izdatki (pisarniški material, poštni stroški) 0,89 

Izdatki za promocijo 0,60 

Izdatki za razvojno-raziskovalno dejavnost 0,50 

Izdatki za zavarovanja 0,44 

Skupaj 100,00 

 

Iz prikazanih podatkov v tabeli je razvidno, da največji del odhodkov 80,24 % znašajo stroški 

izplačil za zaposlene, zunanje sodelavce – predavatelje, tutorje, supervizorje, avtorske in 

podjemne pogodbe ter študentsko delo, sledijo jim odhodki za izplačilo najemnin in 

obratovalnih stroškov, ki znašajo 8,96 %. Celotni odhodki so v letu 2016/17 višji za 3,45 %, od 

realiziranih v letu 2015/16. 

 

11.1 Ocena stanja in usmeritve 
 

Iz prikazanih podatkov je razvidno povečanje prihodkov in odhodkov. Finančno stanje je 

stabilno, obseg sredstev zadošča za kritje finančnih stroškov, ki nastajajo z izvajanjem 

izobraževalne dejavnosti. Fakulteta izvaja mehanizme sprotnega spremljanja vseh kazalnikov 

uspešnosti poslovanja ter izvaja ukrepe za racionalizacijo svoje organiziranosti, da bi s tem 

zagotovila potrebna sredstva za nemoteno delovanje. Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih 

dosega fakulteta pri opravljanju svoje dejavnosti je namenjen za razvoj lastne dejavnosti. 

 

12. KNJIŽNICA 
 

SFU Ljubljana ima urejeno in delujočo lastno knjižnico na sedežu fakultete, na Rovšnikovi ulici 

2. Pravilnik in Knjižnični red knjižnice sta javno dostopna na spletni strani SFU Ljubljana. 

Knjižnica je vpisana v sistem COBISS/IZUM, za kar je pridobila polnopravno članstvo 6.1.2015. 

Izposoja gradiva iz knjižnice SFU Ljubljana preko COBISSA je začela delovati 4.5.2016.  
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Knjižnica SFU Ljubljana je v letu 2016/17 sodelovala s knjižnico Fakultete za upravo Univerze v 

Ljubljani, ki je za SFU Ljubljana opravljala aktivnosti kot so: priprava internih aktov in 

statističnega poročila knjižnice, izdelava osebnih bibliografij raziskovalcev SFU Ljubljana, 

pomoč pri vnosu knjičničnega gradiva v COBISS in svetovanje. 

 

Knjižnica SFU Ljubljana zbira, obdeluje, hrani in posreduje tako slovensko kot tujo znanstveno 

in strokovno literaturo, ki pokriva študijska področja fakultete kot tudi poljudno literaturo. 

Knjižnica SFU svoje storitve ponuja tako študentom, članom akademskega zbora, 

raziskovalcem in drugim zaposlenim na fakulteti ter drugim uporabnikom, ki se včlanijo v 

knjižnico.  

 

12.1 Dogodki in sodelovanja 
 

Knjižnica SFU Ljubljana je 15.11.2016 na Rovšnikovi 2 (1000 Ljubljana) organizirala 

predstavitev Rdeče knjige C.G. Junga in diskusijo z naslovom Jung, mandale in nezavedno. 

Predavatelj v prvem delu je bil jungovski psihoanalitik Tine Papič, poseben gost pa prof. dr. 

Zmago Šmitek, kulturni antropolog, etnolog in avtor knjige mandale: Tajno vrtovi razsvetljenja. 

Večer je moderirala irena Zagajšek. 

 

V avgustu 2017 je Knjižnica SFU Ljubljana vzpostavila sodelovanje z Društvom za razvijanje 

čuječnosti – članom društva se je ponudila možnost ugodnejše včlanitve v knjižnico SFU 

Ljubljana. Med društvom in SFU Ljubljana se je vzpostavil dogovor o medsebojni promociji 

brezplačnih dogodkov in dogodkov, ki so v spektru interesa obeh sodelujočih strani. 

 

12.2 Ustreznost gradiva, primerna založenost, dostopnost 

in informacijska podpora gradiva 
 

Do oktobra 2017 je bilo vpisanih v sistem najmanj 2200 enot gradiva, na vpis pa čaka še 

približno 8. 000 enot.  

 

Knjižnica SFU se deluje v smer, da zagotavlja uporabnikom dostop do ustrezne in uporabne 

svetovne znanstvene, strokovne literature s področja delovanja fakultete in pa tudi poljdne 

literature oz. literature s povezanih področij, tako v fizični kot elektronski obliki. Knjižnica ves 

čas aktivno dopolnjuje predvsem zbirko študijskega gradiva aktualnega za študente SFU, hkrati 

pa nudi tudi širši izbor literature iz različnih interesnih področij. Knjižnica hrani tudi arhiv 

diplomskih in magistrskih del študentov SFU Ljubljana, ki je na voljo za čitalniško uporabo.  
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Knjižnica SFU lahko naroči za svoje uporabnike tudi gradivo oziroma dokumente, ki jih nima v 

lastnih knjižničnih zbirkah, iz drugih knjižnic v Sloveniji in tujini. Storitev je namenjena le 

aktivnim članom knjižnice in je plačljiva po veljavnem ceniku. 

 

Na javno dostopni spletni strani knjižnice SFU Ljubljana so navedene povezave do mnogih 

uporabnih elektronskih baz gradiva s področja psihoterapije in sorodnih znanosti. Preko 

internega vstopa za študente na spletni strani SFU Ljubljana, je študentom omogočen dostop 

do študijskega gradiva v e-obliki. Na interni spletni strani so na voljo tudi informacije za 

dostopanje do gradiv preko knjižnice SFU Dunaj. Že od leta 2006 je namreč študentom SFU 

Ljubljana na vojo tudi gradivo knjižnice Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. Obstoječe 

gradivo (fizično in elektornsko) lahko študenti pregledujejo v elektronskem katalogu knjinice 

SFU Dunaj. Vsi študenti imajo preko vpisa v elektronski sistem knjižnice SFU Dunaj z 

uporabniškim imenom in geslom, brezplačen dostop do elektronskih gradiv knjižnice SFU 

Dunaj (Datenbank-Infosystem der SFU-Bibliothek, Elektronische Zeitschriftenbibliothek) in do 

drugih pomembnih elektronskih knjižnic za področje psihoterapije in sorodnih znanosti (npr. 

dostop do znanstvenih in strokovnih publikacij preko EBSCOhost-a). V knjižnici SFU Dunaj je 

na razpolago okoli 16.000 knjig v fizični obliki. Knjižnica oz. čitalnica SFU je odprta vsak dan.   

 

Knjižnica SFU Ljubljana je odprta ob torkih (9:00-12:00, 13:00-17:00) in petkih (14:00-16:30). 

Zasnovana je na principu zaprtega dostopa – do gradiva fizično ni mogoče dostopati, 

pregleduje se ga lahko s spletno bazo COBISS/ OPAC. Izbrano gradivo člani naročijo oz. 

rezervirajo (COBISS/elektronska pošta/telefon) in prevzamejo v knjižnici v času delovnih ur. 

Na dom knjižnica ne izposoja diplomskih del, magistrskih in doktorskih del, raziskovalnih 

projektov, tekočih letnikov serijskih publikacij ter drugega gradiva, namenjenega prebiranju le 

v čitalnici. Čitalniško gradivo mora biti v primeru izposoje vrnjeno v knjižnico še isti dan. Za 

čitalnico je namenjena velika seminarska soba na sedežu fakultete, kjer je na voljo tudi 

brezplačni dostop do interneta.  

 

12.3 Strokovna pomoč 
 

Vizija delovanja knjižnice SFU je uporabnikom zagotavljanti storitve in strokovno pomoč, ki jo 

uporabniki potrebujejo. Uporabniki se lahko obrnejo na knjižnico po osnovno tehnično pomoč 

za uporabo sistema Cobiss, pri iskanju primerne literature, za vstopanje in iskanje po bazah 

podatkov in spletnih virov (baze na voljo za zaposlene, študente in predavatelje ter 

raziskovalce na SFU Ljubljana) itd. Za strokovne delavce zaposlene na SFU Ljubljana, knjižnica 

SFU Ljubljana s pomočjo zunanjih sodelavcev zagotavlja  urejanje in pripravo bibliografij. 

 

 

http://sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/knjiznica-sfu-ljubljana
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12.4 Razvoj knjižnične dejavnost 
 

Razvoj knjižnice SFU Ljubljana v bližni prihodnosti je planiran predvsem z vidika dopolnjevanja 

že obstoječe knjižnične zbirke, tako z vpisovanje že dobavljenega gradiva, kot z nakupom 

relevantnega novega (predvsem študijskega) gradiva. Namen knjižnice SFU je zagotavljati 

literaturo in informacijske vire študentom, predavateljem, raziskovalcem in drugim 

deležnikom SFU kot tudi širši (strokovni) javnosti, ki je aktivna na področju psihoterapije in 

sorodnih znanosti. Pomemben del vizije za prihodnost je informirati in spodbujati študente 

SFU, da izkoristijo možnosti izposoje literature oz. pridobivanje virov preko knjižnice SFU 

Ljubljana. 

V trenutnih prostorskih razmerah sedeža fakulteta, širitev knjižnice zaenkrat ni mogoča. V 

primeru selitve SFU Ljubljana pa je prioriteta tudi zagotovitev večjih prostorov za knjižnico 

SFU, torej rešitev prostorske problematike, kar bo odprlo nove možnosti za dopolnjevanje in 

večanje kakovosti in uporabnosti knjižnične zbirke SFU. 

Dolgoročni cilji so izvajanje kvalitetnih storitev, zagotavljanje dostopa do kakovostnega 

knjižničnega gradiva, informacijskih virov in sodobnih knjižničnih ter informacijskih storitev za 

vse uporabnike, in nenazadnje prilagajanje delovanja in storitev tehnološkim spremembam 

oz. napredku in potrebam uporabnikov. 
 

13. ZALOŽBA 
 

Namen delovanja založbe SFU Press je pridobivanje prepoznavnosti SFU Ljubljana na področju 

strokovnih publikacij s področja psihoterapije v Sloveniji ter povezovanje s strokovnjaki v in 

izven Slovenije z izdajanjem pomembnih in kvalitetnih publikacij v založbi SFU Press.  

 

V letu 2016/17 založba SFU Press ni izdala novih publikacij, delalo pa se je na promociji že 

izdanih knjig. Knjiga Jutte Fiegl z naslovom TAKO MLAD PA ŽE PSIHOTERAPEVT: Empirična 

raziskava o neposrednem akademskem študiju psihoterapije (SFU Press, 2016) je naprimer 

postala obvezno študijsko gradivo za študente 1. letnika bakalavreata Psihoterapevtske 

znanosti.  

 

Publikacije SFU se je promoviralo tudi na nekaterih dogodkih, ki jih je organiziral SFU oz. SFU 

v sodelovanju z zunanjimi parterji: 

- 9. Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev (27.-28.1.2017) 

- Sejem akademske knjige Liber.ac (23.-25.5.2017, Foersterjev vrt za Filozofsko 

fakulteto) 

- Okrogla miza z naslovom ''Psihoterapija: eksistencialno potovanje k sebi in drugim 

(29.6.2017, Kavarna Union), v sodelovanju z DŠPTS. 
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Slika 1: Vabilo na okroglo mizo Psihoterapija: Eksistencialno potovanje h sebi in drugim  

 

 

14. GLAVNE UGOTOVITVE 
 

SFU Ljubljana se je šolskem letu 2016/17 strukturno razvila, razširila krog učiteljev in 

sodelavcev. V domačem okolju je fakulteta postala še bolj prepoznavna, tako da smo razvili 

nova partnerstva tako za pedagoški kot tudi za raziskovalni in klinični del naše dejavnosti. Ob 

dinamičnem razvoju matice SFU na Dunaju in njenih podružnic pa se je intenziviralo tudi 

sodelovanje v mednarodnem okvirju. 

V juliju 2016 so tri fakultete (med njimi SFU Ljubljana), ki v Sloveniji edine izvajajo 

akreditirane izobraževalne programe s področja psihoterapije in psihosocialnega svetovanja 

ter nekaj strokovnih združenj s  tega področja podpisali, Dogovor o sodelovanju za 

normativno ureditev psihoterapije in svetovanja v Sloveniji in se v ta namen operativno 

povezali v Kolegij. Poleg osnovnega namena delovati za normativno ureditev področja 

psihoterapije in svetovanja je eden od ciljev delovanja tudi, da bi potencialnim koristnikom 

psihoterapevtskih in svetovalnih storitev olajšali izbor ustrezne psihoterapevtske oz. 

psihosocialne pomoči in boljšo orientiranost med delujočimi psihoterapevti oz. svetovalci. V 

ta namen so člani Kolegija kot samostojne fizične osebe ustanovili posebno strokovno 

asociacijo, kot predhodnico strokovne zbornice psihoterapevtov in svetovalcev, saj zanjo 

trenutno še ni kvalitetnih pravnih podlag. To je Slovensko združenje za psihoterapijo in 

svetovanje, ki je bilo ustanovljeno 6. 12. 2016, 21. 1. 2017 pa tudi že  registrirano in vpisano 

v Register društev R Slovenije. Glavni namen novega združenja je, da v vmesnem času, ko se 
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področje psihoterapije in svetovanja normativno-sistemsko ureja (oblikovanje in sprejem 

zakona o psihoterapiji in svetovanju), prevzame iniciativo za več urejenosti in 

transparentnosti dela že delujočih psihoterapevtov in svetovalcev tukaj in sedaj.  

     Združenje nima ambicije urejati  ali celo predpisovati pogojev za delovanje 

psihoterapevtov in svetovalcev, pač pa izključno in predvsem povezati tiste delujoče 

psihoterapevte in svetovalce, ki so znotraj svojega programa edukacije za psihoterapevta ali 

svetovalca zaključili proces edukacije po evropskih kriterijih za samostojen poklic, kar lahko 

izkažejo z ustreznimi listinami.  

     Ob tem sledimo v stroki že splošno sprejetemu stališču, da gre za strokovno in znanstveno 

utemeljene psihoterapevtske in svetovalne pristope, katerih edukacija je zasnovana na 

najmanj drugi stopnji izobraževanja po bolonjskem sistemu oz. na univerzitetni izobrazbi po 

pred bolonjskem sistemu in obsega študij teorije, supervizirano klinično prakso in osebno 

terapevtsko izkušnjo. Z enega mesta torej želimo vzpostaviti, uporabnikom pa ponuditi, 

register delujočih psihoterapevtov in svetovalcev, ki izpolnjujejo minimalne strokovne in 

etične standarde psihoterapevtskega in svetovalnega delovanja in so se v potrditev tega 

stanja pripravljeni podvreči tudi morebitni presoji njihovega dela v primeru pritožb strank 

pred strokovno in etično relevantnim častnim razsodiščem. Na ta način  želimo tako 

strokovnjakom kot uporabnikom psihoterapevtskih in svetovalnih storitev zagotoviti 

potrebno varnost in zaščito, s tem pa zmanjšati izpostavljanje klientov nestrokovni 

obravnavi. V tem pogledu želimo dati združenju vlogo strokovne zbornice. 

Ključne sklepne ugotovite, ki omogočajo pozitivno skupno oceno, pa so bolj podrobno tele: 

 

▪ Nadaljevali smo s habilitacijskimi procesi za področje psihoterapevtske znanosti. 

▪ Izvedli smo serijo seminarjev iz psihoterapije otrok in mladostnikov ter iz hipnoterapije, v 

katere se je vključilo čez 40 slušateljev. 

▪ Še naprej smo  razvijali raziskovalno delo. 

▪ Rezultati spremljanja kakovosti so pokazali na zadovoljstvo študentov s samim študijem 

in na kakovostno delo pedagoških in nepedagoških delavcev. 

▪ K zadovoljstvu študentov, ki so ga izrazili v sprotnih evalvacijah in na koncu šolskega leta, 

je podobno kot v prvem šolskem letu pripomogel tudi napredek pri vzpostavljanju vse 

boljših pogojev za opravljanje praktičnega dela usposabljanja. Psihoterapevtska 

ambulanta fakultete s svojimi prostorskimi kapacitetami omogoča boljše pogoje za 

opravljanje psihoterapevtske prakse pod supervizijo. Hkrati smo še razširili nabor učnih 

baz po Sloveniji, po katerih lahko študentje opravljajo psihosocialno prakso. Mentorji na 

učnih bazah so naše študente pozitivno ocenili. 

▪ Nadaljevali smo na izboljševanju promocije fakultete, kar se je med drugim odrazilo v 

dobrem vpisu v programe psihoterapevtske znanosti, propedevtike in specialističnih 
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študijev v šolskem letu 2016/17. Ne glede na to, pa si bo fakulteta tudi v prihodnje 

prizadevala za boljšo prepoznavnost v regijskem in širšem slovenskem prostoru, 

izboljševala kakovost izobraževalnega procesa  ter razvijala nove študijske programe. 

Tako smo nadaljevali pripravami za uvedbo prve in druge stopnje študija psihologije, da 

bi lahko v šolskem letu 2017/18 v Avstriji in Sloveniji vložili ustrezne vloge na 

akreditacijske organe. 

▪ Znotraj evropske mreže fakultet Univerze Sigmunda Freuda smo okrepili povezave z 

enotami v Parizu, Berlinu, Linzu in Milanu, npr. pri pripravi novih študijskih programov iz 

psihologije. 

▪ Knjižnica je neprestano povečeval nabor knjig iz izboljševala svoje delovanje. 

▪ Sodelovanje študentov v organih fakultete se je  okrepilo.  Društvu študentov 

psihoterapije, ki povezuje vse študente psihoterapije, smo še naprej omogočali 

brezplačno uporabo prostorov, pomoč pri obveščanju idr. 

▪ Zadovoljstvo zaposlenih (pedagoških  in  nepedagoških) delavcev  ter  pogodbenih 

sodelavcev z odnosi, delovnim okoljem in pogoji dela ter motivacijskimi dejavniki za delo 

je dobro. Vseeno si  bo vodstvo fakultete prizadevalo zadovoljstvo delavcev še izboljšati. 

▪ Finančno stanje fakultete je bilo stabilno. Fakulteta z materialnimi in finančnimi sredstvi, 

ki so v njeni lasti oziroma s katerimi gospodari, ravna ekonomsko učinkovito. 

▪ Fakulteta se je še bolj aktivno vključevala v širše družbeno okolje in nadgrajevala ter širila 

povezave. Izboljšali smo tudi mehanizme za izvajanje mednarodne mobilnosti za učitelje 

in študente (npr. s programom Erasmus). 

Na podlagi doseženega v šolskem letu 2016/17 ugotavljamo, da kakovost dela raste tako na 

izobraževalnem kot tudi na znanstveno-raziskovalnem področju in kliničnem področju, tako 

da z optimizmom stopamo v novo  šolsko leto. 
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15. PRILOGE 
 

DELOVANJE FAKULTETE 

PRILOGA 1: Statut Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani 

PRILOGA 2: Poslovnik senata Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 3: Organigram SFU Ljubljana 

PRILOGA 4: Poslovnik kakovosti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 5: Pravilnik o organizaciji raziskovalnega in razvojnega dela Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 6: Pravilnik o obremenitvah pedagoških delavcev Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 7: Preračun pedagoških in raziskovalnih ur v kredite 

PRILOGA 8: Pravilnik o notranji ureditvi in sistemizaciji delovnih mest Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 9: Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 10: Pravilnik o delu častnega razsodišča Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 11: Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani 

PRILOGA 12: Obrazec za habilitacijsko oceno strokovnega poročevalca SFU Ljubljana 

 

ŠTUDENTI 

PRILOGA 13: Pravilnik izpitnega režima, postopka priznavanja izpitov ter pritožbenega 

postopka Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 14: Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani  

PRILOGA 15: Pravilnik o dodiplomskem in podiplomskem (magistrskem) študiju 

PRILOGA 16: Navodila za diplomske naloge in zaključni izpit na prvi in drugi stopnji študija 

psihoterapevtske znanosti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda 

v Ljubljani  

PRILOGA 17:  Navodila za zaključek specialističnega študija 
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PRILOGA 18: Pravilnik o izvolitvi, organizaciji in delu študentskega sveta in o izvolitvi 

predstavnikov študentov v organih Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 19: Poročilo o delovanju študentskega sveta v študijskem letu 2016/17 

ŠTUDIJSKA PRAKSA 

PRILOGA 20: Pravilnik študijske prakse Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze 

Sigmunda Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 21: Seznam učnih baz za opravljanje psihosocialne prakse za šol. leto 2016/17 

PRILOGA 22: Seznam učnih baz za opravljanje psihiatrične prakse za šol. leto 2016/17 

ETIČNI KODEKSI 

PRILOGA 23: Etični kodeks Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda 

v Ljubljani  

PRILOGA 24: Etični kodeks psihoterapevtske dejavnosti Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani  

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIKI 

PRILOGA 25: Evalvacijski vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih znotraj SFU Ljubljana 

PRILOGA 26: Evalvacijski vprašalnik za oceno pedagoškega dela profesorjev s strani 

študentov SFU Ljubljana 

SFU PSIHOTERAPEVTSKA AMBULANTA 

PRILOGA 27: Ambulantni red Psihoterapevtske ambulante Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

PRILOGA 28: Pritožbeni postopek Psihoterapevtske ambulante Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
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15.1 PRILOGA 1 
 

Statut Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze 

Sigmunda Freuda v Ljubljani 

 

 

 

 

 

 

  



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

94 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 

 
 

 

                                          Ljubljana, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

95 

 

Upravni odbor Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani sprejme 

12. 2. 2016 na podlagi 19. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPG3, UL RS, št.: 119/06, 15/08, 

64/08), 45. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/919), 28. člena Akta o ustanovitvi visokošolskega 

zavoda Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in sprememb 

Zakona o visokem šolstvu (UL RS, št. 78/2011) prečiščeno besedilo statuta: 

 

 

STATUT 

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN STATUSNA OPREDELITEV FAKULTETE 
 

1. člen 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (v nadaljevanju: 

fakulteta) je zasebni samostojni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, 

študijsko in svetovalno dejavnost na področju psihoterapije in psihologije. 

Fakulteta je vpisana v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 2013/33262. 

Uradni naziv fakultete je: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani. 

Skrajšani naziv fakultete je: SFU Ljubljana. 

V mednarodnem poslovanju lahko fakulteta poleg svojega imena v slovenskem jeziku uporablja tudi 

prevod imena fakultete v angleškem jeziku, ki se glasi: Faculty of Psychotherapy Science of Sigmund 

Freud University in Ljubljana. 

Skrajšani naziv fakultete v angleškem jeziku: SFU Ljubljana. 

Sedež fakultete je v Ljubljani. Poslovni naslov je Rovšnikova ulica 2, 1210 Ljubljana-Šentvid. 

Ustanovitelja fakultete sta: 

Slovenski inštitut za psihoterapijo, Rovšnikova ulica 2, 1210 Ljubljana-Šentvid, ki ga zastopa direktor 

Miran Možina in 

Sigmund Freud-Privatuniversität Wien GmbH (v nadaljevanju: Privatna SFU Dunaj), Freudplatz 1, 

Messestrasse 1, 1020 Dunaj, Avstrija, ki jo zastopata Alfred Pritz in Heinz Laubreuter. 

2. člen 

Fakulteta ima pečat okrogle oblike, premera 45 mm. V sredini je izpisano SFU Ljubljana. 
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Fakulteta ima svoj znak, ki se uporablja v njenih listinah. Znak ima kvadratno obliko in vsebuje napis 

SFU, Sigmund Freud PrivatUniversität Wien Ljubljana v rdeči barvi. 

3. člen 

Fakulteta je ena pravna oseba. Pravna subjektiviteta fakultete je določena s tem Statutom v skladu z 

Aktom o ustanovitvi, Zakonom o zavodih, Zakonom o visokem šolstvu in odločbo Sveta NAKVIS. 

Fakulteta ima status zasebnega visokošolskega zavoda in je enovita pravna oseba zasebnega prava. 

Fakulteta posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z 

vsem svojim premoženjem. 

Pravno sposobnost fakulteta pridobi z vpisom v sodni register. 

4. člen 

Fakulteta se lahko kakorkoli drugače statusno organizira. O tem odloča direktor s soglasjem 

upravnega odbora po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja in Zbora družabnikov Privatne 

SFU Dunaj.  

Fakulteta lahko ustanovi sama ali skupaj z drugimi soustanovitelji Univerzo in postane njena članica 

ali pridružena članica. 

Pogoji za vključitev v univerzo ter pravice in obveznosti fakultete kot članice ali pridružene članice 

univerze se uredijo s pogodbo o ustanovitvi in statutom. 

5. člen 

Fakulteto v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. 

Med začasno odsotnostjo direktorja in v drugih primerih nadomešča direktorja od njega posebej 

pooblaščena oseba, na katero lahko prenese vsa svoja pooblastila ali pa samo del. 

Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje fakultete v posameznih zadevah pooblasti tudi druge 

osebe. 

6. člen 

Skladno s Statutom lahko ustanovitelj ali upravni odbor na predlog ustanovitelja imenuje vršilca 

dolžnosti direktorja. 

Upravni odbor lahko na predlog direktorja imenuje vršilce dolžnosti tudi za druge funkcije in 

vodstvena ter vodilna delovna mesta na fakulteti oziroma katerikoli notranji organizacijski enoti. 

7. člen 

Ustanovitelja ustanavljata fakulteto z namenom, da se ustvarijo institucionalni pogoji za 

univerzitetno izobraževalno, znanstveno, svetovalno, raziskovalno in študijsko dejavnost na področju 

psihoterapevtske znanosti in psihologije.  

Skladno s cilji prvega odstavka fakulteta zagotavlja razvoj znanosti in strokovnosti ter preko notranjih 

organizacijskih enot fakultete posreduje spoznanja z več znanstvenih področij z namenom aplikativne 

uporabe v širši družbi. 
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Ustanovitelj fakultete s Statutom ter Aktom o ustanovitvi zagotavlja fakulteti predvsem: 

• svobodo raziskovanja in posredovanja znanja, 

• samostojno urejanje notranje organizacije in delovanja v skladu z zakonom, tem Statutom in 

Aktom o ustanovitvi, 

• izbiro učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za zasedbo delovnih mest, 

• razvoj in sprejem študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov, 

• določanje študijskega režima ter določanje oblik in obdobij preverjanja znanja študentov, 

• volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu s tem Statutom, Aktom o ustanovitvi in 

drugimi akti, 

• odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami, 

• upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno, 

• urejanje drugih zadev s področja dela in delovanja fakultete upoštevaje zakonodajo, Akt o 

ustanovitvi, Statut in druge splošne akte fakultete. 

 

II. DEJAVNOST  FAKULTETE 

8. člen 

Osnovna dejavnost fakultete je visokošolsko izobraževanje ter znanstveno-raziskovalna in razvojna 

dejavnost. 

Fakulteta izvaja izobraževalno dejavnost: 

- po študijskih programih za pridobitev izobrazbe, 

- po študijskih programih za izpopolnjevanje, 

- po delih študijskih programov, 

- z izvedbo posameznih predmetov študijskih programov, 

- z izvedbo mednarodne poletne šole in 

- z izvedbo različnih oblik neformalnega učenja. 

 

Fakulteta lahko izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe: 

a) prva stopnja 

- bakalavreat 

- univerzitetni študijski program 

b) druga stopnja 

- magistrski študijski program 

c) tretja stopnja 

- doktorski študijski program 

 

Znanstveno-raziskovalno in razvojno delo kot obvezna sestavina dela visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev je opredeljeno s študijskimi programi fakultete, z raziskovalnimi programi in projekti 

drugih naročnikov ter s sklepi senata, ki sprejema programe individualnega raziskovalnega dela 

visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev. 

 

9. člen 
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V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007,17/2008) in Aktom 

o ustanovitvi opravlja fakulteta naslednje dejavnosti: 

- 85.422 Visokošolsko izobraževanje 

- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

- 58.110 Izdajanje knjig 

- 58.130 Izdajanje časopisov 

- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

- 58.190 Drugo založništvo 

- 91.011 Dejavnost knjižnic 

- 91.012 Dejavnost arhivov 

Fakulteta lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki jih s soglasjem ustanovitelja določi v posebnem aktu 

in so potrebne za izvajanje zgoraj navedenih dejavnosti fakultete. 

Študijski programi, ki jih izvaja fakulteta so skladno s Klasifikacijskim sistemom izobraževanja in 

usposabljanja (KLASIUS) razvrščeni v: 

a) Šifrant KLASIUS-SRV 

- Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve 

stopnje in podobna izobrazba - šifra 16 

- Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) - šifra 16204 

- Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) - šifra 17003 

- Doktorsko izobraževanje (tretja bolonjska stopnja) - šifra 18202 

b) Šifrant KLASIUS-P 

- Družbene vede (Psihologija) - šifra 311  

 

10. člen 

Pri izvajanju svoje dejavnosti se fakulteta vključuje v mednarodno znanstveno-raziskovalno in 

izobraževalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi institucijami v tujini. 

 

11. člen 

Fakulteta lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v 

sodni register. 

Fakulteta lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za 

opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih 

dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja. 
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III. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO FAKULTETE  
 

12. člen 

Za ustanovitev in začetek dela fakultete ustanovitelj zagotovi sredstva v zadostnem obsegu. 

 

13. člen 

Fakulteta pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

- na podlagi posebnih pogodb z ustanovitelji, 

- iz dejavnosti po pridobljenih koncesijah, 

- iz šolnin in drugih prispevkov za študij, 

- iz daril, dediščin, dotacij in donacij, 

- iz subvencij, 

- iz posojil, 

- iz sponzorstev, 

- iz prodaje blaga in storitev na trgu, 

- iz drugih virov. 

 

14. člen 

Upravni odbor na predlog direktorja odloča o šolninah za študij in študijske programe za 

izpopolnjevanje ter o prispevkih za študij in o prispevkih za druge storitve, kot so: 

- izbirni in vpisni postopek, 

- storitve, ki so del potrjenega študijskega programa (stroški strokovnih ekskurzij ipd.), 

- izvolitve v nazive kandidatov, ki niso v delovnem razmerju na fakulteti, 

- izdaja potrdil, dvojnikov, prepisov in izpisov iz dokumentacije fakultete, 

- četrto in nadaljnje opravljanje izpitov, 

- literatura, 

- sprejemni, diferencialni, komisijski in drugi izpiti, 

- druge storitve, predvidene s sklepom, ki ga sprejme upravni odbor. 

Višina in način plačila šolnine in drugih prispevkov za študij se na predlog direktorja določa s sklepom 

upravnega odbora. 

Upravni odbor lahko študenta na njegovo prošnjo iz utemeljenih razlogov v celoti ali delno oprosti 

plačila šolnine in drugih prispevkov za študij ter hkrati določi vir, iz katerega se bo pokril izpad 

prihodka iz tega naslova. 

 

15. člen 

Način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja 

 

Fakulteta presežek prihodkov nad odhodki, ki jih dosega pri opravljanju svoje dejavnosti, namenja za 

razvoj lastne dejavnosti. O tem odloča upravni odbor. 

Način kritja primanjkljaja sredstev določi upravni odbor v soglasju z ustanovitelji in Zborom 

družabnikov Privatne SFU Dunaj. 
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IV. PREMOŽENJE FAKULTETE 

16. člen 

Fakulteta upravlja s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, v skladu z Aktom o 

ustanovitvi in tem Statutom. 

S premoženjem fakultete upravlja upravni odbor s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z 

veljavnimi predpisi. 

Upravni odbor odloča o dejanskem uporabniku premoženja, ki ga je fakulteta pridobila z donacijami, 

dediščinami in darili, v skladu z namenom donacije, dotacije, dediščine, darila in drugih virov. 

Sredstva, pridobljena od najemnin in prodaje premoženja, lahko fakulteta uporablja le za opravljanje 

svoje dejavnosti. 

 

 

V. ORGANIZIRANOST FAKULTETE 

17. člen 

V okviru fakultete se lahko ustanovijo organizacijske enote, ki imajo lahko samostojni položaj z 

ozirom na izvajanje svoje dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje in razpolaganje z dohodkom 

in presežkom prihodkov nad odhodki. Lahko imajo tudi lastno računovodsko-stroškovno mesto. 

Organizacijske enote v pravnem prometu nimajo pravne subjektivitete in imajo določena pooblastila, 

kot se jim podelijo ob njihovi ustanovitvi. 

Organizacijske enote poleg svojega naziva uporabljajo ime in znak fakultete. 

Upravni odbor lahko s sklepom in skladno s tem Statutom ustanovi novo organizacijsko enoto ali že 

ustanovljeno enoto spremeni ali pa sklene, da organizacijska enota preneha delovati. Za ustanovitev, 

spremembo ali ukinitev organizacijske enote je potrebna večina glasov navzočih članov upravnega 

odbora. S sklepom upravnega odbora se določijo posebne pravice in odgovornosti posamezne 

organizacijske enote.  

Pristojni organ fakultete lahko kot svoje enote ustanovi: 

- katedre, 

- knjižnico, 

- inštitute, 

- centre, 

- oddelke,  

- psihoterapevtsko ambulanto. 

 

 

Katedre 

18. člen 

V okviru fakultete so lahko organizirane katedre kot oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja  

pedagoškega dela in s pedagoškim delom povezanega znanstveno-raziskovalnega dela visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. 

Katedra združuje enega ali več vsebinsko smiselno združljivih predmetov ali modulov študijskih 

programov.  
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Člani katedre so na fakulteti zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci. Posamezniki so lahko člani več kateder. 

Sodelavci katedre so lahko tudi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci s 

področja znanstveno-raziskovalnega dela, študenti in drugi, ki niso zaposleni na fakulteti in jih 

katedra povabi k sodelovanju. Posamezniki so lahko sodelavci več kateder. 

Katedre se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in združujejo v skladu z zahtevami in potrebami 

raziskovalnega in izobraževalnega dela ter v skladu z razvojnimi usmeritvami fakultete. 

Direktor lahko s sklepom opredeli naloge in pristojnosti kateder. 

Katedro vodi vodja katedre, ki ga na predlog članov katedre, izmed visokošolskih učiteljev imenuje 

direktor za dobo štirih let. Vodja katedre je lahko po poteku mandata ponovno imenovan. 

V kolikor po poteku mandata ni imenovan novi vodja katedre, dotedanji vodja opravlja naloge do 

imenovanja novega vodje. 

Vodja katedre: 

- organizira in vodi delo katedre, 

- usklajuje pripravo in izvajanje znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela s področja 

katedre, 

- izvaja sklepe senata, direktorja in dekana, ki se nanašajo na delo katedre. 

 

Vodja katedre o svojem delu obvešča senat.  

Vodjo katedre lahko direktor razreši predčasno, če ne želi več opravljati svoje funkcije, če ne more 

več opravljati svoje funkcije ali če ne opravlja svoje funkcije v skladu z devetim odstavkom tega člena. 

Katedra odloča na sejah. Sklepčna je, če pri odločanju sodeluje večina članov katedre. Sklep je 

sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov. 

 

 

Knjižnica 

19. člen 

Fakulteta lahko ustanovi knjižnico, ki je namenjena za študijske potrebe študentov, visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev fakultete ter drugih uporabnikov in ki 

deluje v skladu s posebnim aktom. 

Knjižnica fakultete je specializirana visokošolska knjižnica, ki opravlja knjižničarsko, informacijsko in 

dokumentacijsko dejavnost. 

Cenik storitev knjižnice sprejme upravni odbor. 

Direktor lahko za zadovoljevanje potreb, ki izhajajo iz dejavnosti fakultete, sklepa pogodbe tudi z 

drugimi knjižnicami. 

 

 

Inštituti 

20. člen 

Inštitut združuje visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v okviru 

znanstvenih področij, če to narekujejo potrebe oziroma uresničevanje znanstveno-raziskovalnega 

programa in če so podani kadrovski, prostorski in materialni pogoji za njegovo delovanje. 

Sklep o ustanovitvi inštituta sprejme upravni odbor. Delo inštituta vodi vodja, ki ga imenuje upravni 

odbor za dobo dveh let. Vodja inštituta je lahko ponovno imenovan. 
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V kolikor po poteku mandata ni imenovan novi vodja inštituta, dotedanji vodja opravlja naloge do 

imenovanja novega vodje. 

Vodjo inštituta lahko direktor razreši predčasno, če ne želi več opravljati svoje funkcije, če ne more 

več opravljati svoje funkcije ali če ne opravlja svoje funkcije v skladu s petim odstavkom tega člena. 

Inštitut na svojem področju: 

- izvaja znanstveno-raziskovalno delo v okviru nacionalnega razvojno-raziskovalnega programa,  

- izvaja projekte in programe za naročnike zunaj nacionalnega raziskovalnega programa, 

- izvaja svetovalno in drugo strokovno delo ter seminarsko dejavnost, 

- soorganizira posvete in konference, 

- obvešča javnost o rezultatih raziskav, 

- se povezuje s sorodnimi institucijami izven fakultete zaradi povezovanja za pridobivanje sredstev 

in sodelovanje v EU povezavah. 

Delo inštitutov usklajuje direktor, v njegovi odsotnosti pa njegov pooblaščenec. 

Centri 

21. člen 

Upravni odbor lahko ustanovi centre, ki se oblikujejo na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih 

področjih, pomembnih za in z namenom spodbujanja kakovosti na področju visokega šolstva. 

Delo centra vodi vodja centra, ki ga za dobo štirih let imenuje direktor. Vodja centra je lahko ponovno 

imenovan. 

V kolikor po poteku mandata ni imenovan novi vodja centra, dotedanji vodja opravlja naloge do 

imenovanja novega vodje. 

Vodjo centra lahko direktor razreši predčasno, če ne želi več opravljati svoje funkcije, če ne more več 

opravljati svoje funkcije ali če ne opravlja svoje funkcije v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

Delo centrov usklajuje direktor, v njegovi odsotnosti pa njegov pooblaščenec. 

 

 

Oddelki 

22. člen 

 

Oddelek je organizacijska enota, ki je odgovorna za izvedbo posameznega študijskega programa. 

Oddelek združuje študente določenega študijskega programa ter visokošolske učitelje in visokošolske 

sodelavce, ki so v skladu s študijskim programom in s sklepom senata razporejeni na posamezne 

oddelke. 

Če se študijski program ne izvaja več, se oddelek ukine s sklepom, ki ga sprejme upravni odbor. 

Naloge oddelkov so: 

- izvajanje pedagoškega procesa v skladu s študijskim programom, tem Statutom, Zakonom o 

visokem šolstvu in notranjimi akti fakultete, 

- priprava študijskih programov oddelka, 

- usklajevanje predlogov kateder in drugih organov fakultete, 

- predlaganje in izvajanje izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja visokošolskih učiteljev in 

visokošolskih sodelavcev na oddelku, 

- koordiniranje praktičnega usposabljanja, 

- priprava letnih delovnih planov s svojega področja, 

- predlaganje novosti, razvojno raziskovalnih aktivnosti in obštudijskih aktivnosti, 
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- druge naloge v zvezi z izvedbo študijskega procesa. 

Glavna naloga oddelka je skrb za snovanje, usklajevanje, izvajanje in evalvacijo ter samoevalvacijo 

posameznega študijskega programa fakultete. 

Oddelek vodi vodja, ki ga za praviloma dobo enega leta imenuje direktor. Vodja oddelka je lahko 

ponovno imenovan. 

V kolikor po poteku mandata ni imenovan novi vodja oddelka, dotedanji vodja opravlja naloge do 

imenovanja novega vodje. 

Vodjo oddelka lahko direktor razreši predčasno, če ne želi več opravljati svoje funkcije, če ne more 

več opravljati svoje funkcije ali če ne opravlja svoje funkcije v skladu s tretjim odstavkom tega člena. 

Vodja oddelka skrbi za realizacijo nalog oddelka in je za delo odgovoren direktorju. 

Delo oddelkov usklajuje direktor, v njegovi odsotnosti pa njegov pooblaščenec. 

 

 

Založba 

23. člen 

Fakulteta lahko ustanovi založbo ali izvaja so-založništvo s sklepom upravnega odbora.  

Založba izdaja naslednje publikacije, ki so povezane z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi 

programi in projekti ter z znanstvenim in strokovnim delom kateder, inštitutov in centrov: 

- znanstvene in strokovne monografije, zbornike referatov z znanstvenih in strokovnih konferenc ter 

druge publikacije na področju znanstveno-raziskovalnega dela; 

- učbenike, zapiske predavanj, gradiva za vaje, priročnike ter druge publikacije na področju 

izobraževanja; 

- revije, časopise, letne publikacije ter druge serijske publikacije. 

Založniško politiko in založniški program založbe sprejema direktor. 

Uredništvo revije / strokovnega časopisa sestavljajo glavni in odgovorni urednik ter člani uredniškega 

odbora, ki jih imenuje upravni odbor na predlog direktorja. 

Pri imenovanju članov uredniškega odbora, se direktor posvetuje z glavnim urednikom revije. 

Recenzente revije / strokovnega časopisa potrdi uredništvo revije. 

Uredništvo, uredniki in drugi sodelavci ter avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove pri 

svojem delu neodvisni in samostojni. Za uresničevanje programske zasnove odgovarja odgovorni 

urednik. V primeru neizpolnjevanja te obveznosti ga lahko upravni odbor na predlog direktorja 

predčasno razreši. 

 

 

Psihoterapevtska ambulanta 

24. člen 

Psihoterapevtska dejavnost poteka na fakulteti v okviru njene psihoterapevtske ambulante, ki se 

imenuje Psihoterapevtska ambulanta Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani. Sodelavci psihoterapevtske ambulante so vsi, ki so kot psihoterapevti, specializanti 

psihoterapije pod supervizijo in študenti na praksi s sklepom direktorja razporejeni v ambulanto ali v 

rednem oz. pogodbenem delovnem razmerju sodelujejo pri projektu, ki se izvaja v ambulanti. 

Podrobnejšo opredelitev delovanja psihoterapevtske ambulante se določi s pravilnikom 

psihoterapevtske ambulante. 
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Psihoterapevtsko ambulanto vodi vodja psihoterapevtske ambulante, ki ga za dobo štirih let imenuje 

direktor. Vodja psihoterapevtske ambulante je lahko ponovno imenovan. 

V kolikor po poteku mandata ni imenovan novi vodja psihoterapevtske ambulante, dotedanji vodja 

opravlja naloge do imenovanja novega vodje. 

Vodjo psihoterapevtske ambulante lahko direktor razreši predčasno, če ne želi več opravljati svoje 

funkcije, če ne more več opravljati svoje funkcije ali če ne opravlja svoje funkcije v skladu s 

pravilnikom psihoterapevtske ambulante. 

 

 

VI. ORGANI FAKULTETE 
25. člen 

Organi fakultete so: 

- direktor, 

- dekan, 

- senat, 

- akademski zbor, 

- upravni odbor, 

- študentski svet. 

Strokovna opravila za delo fakultete opravlja tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnik fakultete. 

Seje organov fakultete so lahko redne, izredne ali korespondenčne - navadna pošta ali elektronski 

mediji. Zapisniki organov fakultete se arhivirajo v tajništvu fakultete in so podpisani s strani 

predsednika organa. 

Organi fakultete delujejo v skladu z Aktom o ustanovitvi in Statutom, svoje delovanje pa lahko 

podrobneje urejajo s poslovniki ali pravilniki. 

 

Direktor 

26. člen 

Direktor je poslovodni organ fakultete, ki predstavlja, zastopa in vodi fakulteto. Pri vodenju 

poslovanja in dela fakultete ima najširša pooblastila na ekonomskem, pravnem in kadrovskem 

področju. 

Direktor ima pravico veta na sklepe organov fakultete v primeru, da ti vplivajo na ekonomičnost 

poslovanja. 

 

27. člen 

Direktor ima naslednje pristojnosti in opravlja naslednje naloge: 

- predstavlja in zastopa fakulteto, vodi delo in poslovanje in odgovarja za zakonitost dela fakultete, 

- načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje dejavnost fakultete, 

- izvršuje sklepe Zbora družabnikov Privatne SFU Dunaj in organov fakultete (senata in upravnega 

odbora), 

- odloča o izvajanju finančnega načrta in podpisuje finančne in materialne listine o razpolaganju s 

sredstvi, 

- podpisuje pogodbe, ki jih sklepa fakulteta v okviru sprejetega letnega načrta, 
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- sprejema akte s področja delovnih razmerij, organizacije in sistemizacije, knjigovodstva, 

računovodstva, izobraževalnega ter raziskovalnega dela, 

- predlaga upravnemu odboru v imenovanje dekana, 

- imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot, 

- Zboru družabnikov Privatne SFU Dunaj in upravnemu odboru poda letno poročilo o poslovanju 

fakultete, 

- odloča o organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest, 

- po potrebi imenuje disciplinsko komisijo za zaposlene, 

- odloča o delovnih razmerjih v soglasju z upravnim odborom in Zborom družabnikom Privatne SFU 

Dunaj in imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 

- upravnemu odboru predlaga število vpisnih mest in besedilo razpisa za vpis, 

- predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, 

- druge naloge v skladu z zakonom, tem Statutom in drugimi akti fakultete. 

Direktor lahko za podpisovanje izplačilnih nalogov in računov za nabavo pisarniškega materiala za 

fakulteto do mesečnega zneska v višini 5.000 evrov pooblasti dekana, prodekana ali tajnika fakultete. 

Direktor o svojem delu poroča upravnemu odboru. 

 

28. člen 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima najmanj visokošolsko izobrazbo, 

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju psihoterapije, 

- ima sposobnost organiziranja in vodenja, 

- aktivno zna nemško ali angleško, 

- ustreza pogojem, ki jih določajo ustrezni zakoni ali jih določi Zbor družabnikov Privatne SFU Dunaj, 

- ima soglasje ustanoviteljev. 

Direktorja na predlog ustanoviteljev imenuje Zbor družabnikov Privatne SFU Dunaj v skladu z 

zakonom in tem Statutom. Mandatna doba direktorja je štiri leta. Po poteku mandata je lahko 

ponovno imenovan. 

Do imenovanja direktorja lahko ustanovitelji imenujejo vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za 

čas enega leta. 

Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata v skladu z zakonom. 

 

 

Dekan  

 

29. člen 

Dekan je strokovni vodja fakultete, ki vodi izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo. 

 

30. člen 

Dekan opravlja naslednje naloge: 

- organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo fakultete, 

- načrtuje pedagoško in raziskovalno dejavnost, 
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- spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost fakultete, študijskih programov, znanstveno-

raziskovalnega in razvojnega dela ter usklajuje pripravo letnega poročila o kakovosti 

(samoevalvacijsko poročilo), 

- skrbi za mednarodno sodelovanje in primerljivost, 

- vsaj enkrat letno poroča senatu, akademskemu zboru in upravnemu odboru o poteku in uspešnosti 

pedagoškega in raziskovalnega dela na fakulteti, 

- sklicuje in vodi seje senata, 

- kot prvostopenjski organ odloča o pritožbah študentov, 

- podeljuje nagrade in priznanja za uspehe pri pedagoškem delu in študiju, 

- ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov in izreka ukrepe, 

- druge naloge v skladu z zakonom, tem Statutom in drugimi akti fakultete. 

V primeru daljše odsotnosti dekan pisno pooblasti enega izmed prodekanov za nadomeščanje ter v 

pooblastilu določi obseg nadomeščanja. 

Funkcijo dekana in funkcijo direktorja lahko opravlja ista oseba. 

 

31. člen 

Za dekana je lahko imenovan, kdor ima doktorat znanosti in je zaposlen kot visokošolski učitelj na 

fakulteti. 

Kandidate za dekana predlaga akademskemu zboru direktor ali član akademskega zbora. Akademski 

zbor predloge obravnava in oblikuje stališče. Direktor stališče akademskega zbora posreduje 

upravnemu odboru, ki dekana imenuje za dobo dveh let. Po izteku mandata ga lahko po pridobitvi 

soglasja Zbora družabnikov Privatne SFU Dunaj upravni odbor ponovno imenuje. 

Postopek za imenovanje dekana se začne tri mesece pred iztekom mandata dotedanjega dekana. 

V sklepu o začetku postopka za izvolitev dekana upravni odbor določi rok za vložitev kandidatur, ki ne 

sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od dneva izdaje sklepa. 

Dekanu preneha funkcija: 

- s potekom mandata; 

- s prenehanjem delovnega razmerja; 

- z odstopom; 

- z razrešitvijo. 

Če upravni odbor do izteka mandata dotedanjega dekana ne imenuje novega dekana, predlaga Zboru 

družabnikov Privatne SFU Dunaj vršilca dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev.  

Če dekanu preneha funkcija pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, upravni odbor predlaga 

Zboru družabnikov Privatne SFU Dunaj enega izmed prodekanov, da do izvolitve novega dekana 

opravlja njegove naloge ali izvede postopek izvolitve in imenovanja kandidata za novega dekana. 

Upravni odbor lahko s sklepom razreši dekana pred iztekom njegovega mandata, če to predlagata 

najmanj dva predstavnika ustanovitelja. Predlog sklepa o razrešitvi dekana mora biti sprejet z 

dvotretjinsko večino vseh članov upravnega odbora. 

 

 

Prodekani  

32. člen 

Za strokovno pomoč na področju visokošolskega študija in znanstveno-raziskovalnega dela ima 

fakulteta dva ali več prodekanov. 
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Prodekana na predlog dekana imenuje upravni odbor. 

Mandat prodekanov je enak mandatu dekana. Prodekan je lahko ponovno imenovan. 

Če za posamezno področje ni imenovan prodekan, opravlja naloge področja dekan. 

 

 

Posvetovalna telesa dekana  

33. člen 

Posvetovalna telesa dekana so kolegij dekana in kolegij vodij kateder ter drugi kolegiji, ki jih po 

potrebi sklicujejo dekan in prodekani. 

Kolegij dekana sestavljajo direktor, dekan, prodekani in tajnik. Na kolegij dekana so lahko vabljeni 

tudi ostali zaposleni na fakulteti. 

 

 

Senat  

34. člen 

Senat je strokovni organ fakultete, ki odloča o vseh strokovnih vprašanjih fakultete. 

Senat ima od devet do dvanajst članov.  

Senat ima najmanj šest članov izmed vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev fakultete. 

Sestavljajo ga tisti člani akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško 

izvajanih predmetov, tako da so sorazmerno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna 

področja fakultete. 

Člani senata so tudi predstavniki študentskega sveta, ki jih imenuje študentski svet, pri čemer so 

praviloma zastopane vse stopnje študija. Ti tvorijo najmanj eno petino članov senata. 

Dekan, prodekani, predstavnik študentskega sveta in direktor so člani senata po položaju. Dekan je 

po funkciji predsednik senata. 

35. člen 

Sklep o začetku postopka kandidiranja članov senata, o sestavi senata in o izvedbi volitev članov 

senata sprejme senat na predlog dekana po potrditvi Zbora družabnikov Privatne SFU Dunaj 

najkasneje tri mesece pred potekom mandata dotedanjemu senatu. 

Kandidata za člana senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev lahko predlaga 

direktor, dekan in vsak član akademskega zbora. Člane senata iz vrst visokošolskih učiteljev in 

znanstvenih delavcev izvoli akademski zbor. Akademski zbor voli člane senata veljavno, če je na seji 

akademskega zbora prisotna večina članov akademskega zbora. Če v roku pol ure po predvidenem 

začetku seje akademskega zbora sklepčnost ni zagotovljena, lahko akademski zbor veljavno odloča, 

če je prisotnih vsaj deset članov. 

Člane senata se imenuje z večino glasov prisotnih članov akademskega zbora. Volitve so tajne, razen 

če akademski zbor z večino glasov prisotnih članov ne odloči drugače.  

Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je dve leti 

oziroma do izvolitve novega senata. Člani senata so lahko ponovno izvoljeni. 

Člana senata iz vrst študentov imenuje študentski svet. Način volitev članov senata iz vrst študentov 

določa pravilnik, ki ga sprejme študentski svet. 

Mandatna doba članov senata iz vrst študentov je eno leto. Posamezni študent je lahko ponovno 

izvoljen. 
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Senat ima tudi zunanjega člana, ki ga izmed članov Privatne SFU Dunaj imenuje upravni odbor. 

Mandat traja dve leti. Član je lahko ponovno imenovan. 

 

36. člen 

V primeru da član senata iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev odstopi oziroma 

prekine sodelovanje s fakulteto, mu preneha tudi članstvo v senatu. V primeru da član senata iz vrst 

študentov odstopi oziroma preneha biti študent, mu preneha tudi članstvo v senatu. 

V teh primerih senat izda sklep o nadomestnih volitvah člana senata. Mandat nadomestnega člana 

senata - študenta traja do dne, ko bi prenehal mandat članu senata študenta, ki ga je nadomestil. 

Mandat nadomestnega člana senata - visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca traja do 

dne, ko bi prenehal mandat članu senata, ki ga je nadomestil. 

 

37. člen 

Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstveno-

raziskovalnega in razvojnega dela. 

Senat ima naslednje naloge: 

- predlaga spremembe in dopolnitve statuta s področja izobraževalnega in znanstveno-

raziskovalnega dela, 

- sprejema študijske programe za pridobitev izobrazbe in izpopolnjevanje s soglasjem upravnega 

odbora, 

- potrjuje habilitacijska področja na fakulteti, 

- sprejema dodatna višja merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev 

in visokošolskih sodelavcev, 

- imenuje strokovne komisije za pripravo poročil v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev, 

- v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega 

sodelavca imenuje strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata, 

- voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv, 

- odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec, 

pridobljenem na fakulteti, 

- sprejema študijski koledar in letni delovni načrt, 

- sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela, 

- predlaga člana v habilitacijske komisije za področje psihoterapevtske znanosti, 

- predlaga programske osnove visokošolskega izobraževanja, usklajuje osnutke programskih zasnov, 

spodbuja sodelovanje s strokovnimi organi in organizacijami, 

- imenuje komisijo ter odloča o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, 

- imenuje komisije senata in druga delovna telesa senata, 

- daje predhodno mnenje upravnemu odboru o predlogih za sistemizacijo delovnih mest, 

- kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah študentov v študentskih zadevah, ko gre 

za pritožbo zoper odločbo vseh imenovanih komisij, 

- kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah drugih oseb, ko gre za pritožbo zoper 

odločbo imenovanih komisij senata, 

- obravnava vprašanja in predloge študentskega sveta, 
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- daje soglasje k merilom za ocenjevanje kakovosti in sprejema usmeritve za izboljšanje 

izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela, 

- skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela ter obravnava in 

sprejema letno poročilo o kakovosti, 

- sprejema izvedbene načrte izvajanja študijske dejavnosti, 

- oblikuje predloge za priznanja in nagrade, 

- sklepa o podelitvi fakultetnih nagrad in priznanj za pedagoško, študijsko in raziskovalno področje, 

- na zahtevo upravnega odbora daje predhodno mnenje upravnemu odboru o predlogih splošnih in 

posamičnih aktov s področja delovanja fakultete, 

- lahko predlaga upravnemu odboru ustanovitev nove organizacijske enote, spremembo že 

ustanovljene ali prenehanje delovanja obstoječih enot, 

- potrjuje merila za prehode med študijskimi programi, v skladu z določili NAKVIS-a, 

- sprejema poslovnik o svojem delu in druge splošne akte, potrebne za izvajanje izobraževalne in 

znanstveno-raziskovalne dejavnosti, 

- druge naloge v skladu z zakonom o visokem šolstvu, tem Statutom in ostalimi akti fakultete. 

Delovaje senata se lahko določi s posebnih aktom fakultete v skladu z zakonom in Aktom o 

ustanovitvi. 

 

38. člen 

Senat se konstituira na seji, ki jo po izvedenih volitvah na akademskem zboru skliče dekan. Pogoj za 

sklic prve seje senata je, da sta izvoljeni vsaj dve tretjini članov senata. Do takrat deluje dotedanji 

senat. 

Seje senata sklicuje dekan najmanj štirikrat letno. Sklic seje senata lahko predlagata tudi 1/3 članov 

senata ali upravni odbor. 

V primeru dekanove odsotnosti sklicuje in vodi seje senata prodekan, ki je pooblaščen, da nadomešča 

dekana. 

Senat lahko s sklepom sejo ali del seje senata zapre za javnost. 

Senat je sklepčen, če je na seji prisotna večina njegovih članov. 

Sklepe sprejema z večino prisotnih članov, če ni s pravili oziroma s Statutom določeno drugače. 

 

39. člen 

V primeru, da ima sprejeti sklep senata finančno posledico na poslovanje fakultete, mora senat pred 

tem pridobiti sklep upravnega odbora, če ta poraba finančnih sredstev ni bila sprejeta s finančnim 

načrtom. 

 

 

Komisije in druga delovna telesa senata 

 

40. člen 

Senat fakultete imenuje naslednje komisije: 

- komisijo za študijske in študentske zadeve, 

- komisijo za znanstveno-raziskovalno delo, 

- komisijo za izvolitve v naziv, 

- komisijo za kakovost. 
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Senat lahko imenuje tudi druge komisije. Število in sestavo komisij, njihove naloge in pooblastila 

določi na predlog dekana senat s sklepi. 

Mandat članov komisij iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev je dve leti z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandat članov iz vrst študentov traja eno 

leto z možnostjo ponovnega imenovanja, v kolikor ima status študenta. Po poteku mandata člani 

komisije opravljajo vse naloge do imenovanja nove komisije. 

Komisija je sklepčna, če je na seji komisije navzoča več kot polovica vseh članov komisije. 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov komisije. 

Senat na svoje delovno telo ne more prenesti pravice odločanja o zadevah, za katere je po predpisih 

pristojen sam. 

 

 

Komisija za študijske in študentske zadeve 

 

41. člen 

Komisijo za študijske in študentske zadeve sestavljajo dva visokošolska učitelja, ki ju imenuje senat, in 

en predstavnik študentov, ki ga na predlog študentskega sveta imenuje senat. V primeru daljše 

odsotnosti člana komisije lahko senat imenuje nadomestnega člana. 

Senat lahko ustanovi komisijo za študijske in študentske zadeve za posamezne študijske programe ali 

za več študijskih programov skupaj. 

Komisija za študijske in študentske zadeve ima naslednje naloge: 

- obravnava in daje senatu pisno mnenje o študijskih programih in njihovih spremembah, 

- obravnava letni načrt izvedbe študijskih programov in daje senatu pisno mnenje o njem, 

- daje senatu predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov s področja izobraževanja 

in predlaga nove pravilnike, 

- obravnava predloge študentskega sveta, ki se nanašajo na izobraževalno dejavnost fakultete, 

- opravlja dejavnost s področja ECTS, 

- sprejema sklepe o priznavanju izpitov, ki so jih študenti opravili na drugih visokošolskih zavodih v 

skladu s sprejetimi pravili fakultete, 

- dekanu predlaga izdajo odločb o priznavanju tujega izobraževanja z namenom pravice dostopa do 

izobraževanja na študijskem programu fakultete, 

- senatu daje mnenje o vprašanjih, ki se nanašajo na vpis, 

- na podlagi sprejetih utemeljenih razlogov, ki jih sprejme senat, odloča o izjemnem vpisu v višji 

letnik, 

- kot prvostopenjski organ obravnava vloge študentov, ki se nanašajo na izobraževalno dejavnost, 

- senatu daje mnenje o hitrejšem napredovanju v višji letnik, 

- opravlja naloge priznavanja in vrednotenja izobraževanja po merilih za prehode, 

- obravnava vloge študentov, ki se nanašajo na zmanjšanje praktičnega usposabljanja po postopkih 

in merilih, opredeljenih v pravilniku o študijski praksi, 

- pripravlja seznam mentorjev za diplomska in magistrska dela za tekoče študijsko leto, 

- potrjuje predloge naslovov diplomskih in magistrskih del, ki jih podajajo visokošolski učitelji - 

mentorji, 

- potrjuje dispozicije diplomskih in magistrskih del, 

- imenuje mentorje in somentorje diplomskih in magistrskih del, 
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- imenuje recenzente diplomskih in magistrskih del, 

- imenuje komisijo za zagovor diplomskih, magistrskih in doktorskih del, 

- druge naloge v skladu s pravili in s sklepi senata. 

 

 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo 

 

42. člen 

Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo sestavljajo vsaj trije visokošolski učitelji oziroma znanstveni 

delavci, ki jih imenuje senat. 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo ima naslednje naloge: 

- predlaga senatu strategijo znanstveno-raziskovalnega dela, 

- pripravi strokovne podlage za znanstveno-raziskovalni del delovnega načrta fakultete, 

- obravnava in posreduje senatu v sprejem letni program znanstveno-raziskovalnega dela, 

- skrbi za informiranje o razpisih doma in v tujini, 

- pripravi predlog evidentiranih kandidatov za mlade raziskovalce, 

- predlaga vodstvu fakultete, senatu in upravnemu odboru ukrepe in rešitve, ki urejajo področja 

znanstveno-raziskovalnega dela, 

- predlaga senatu kandidate za nagrade v znanosti, 

- predlaga upravnemu odboru ustanovitev novega ali ukinitev obstoječega inštituta, 

- potrjuje teme doktorskih disertacij, senatu predlaga ocenjevalce dispozicij in doktorskih disertacij, 

- oblikuje predloge senatu glede ocene ustreznosti doktorskih dispozicij in ustreznosti doktorskih 

disertacij za zagovor, 

- druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi senat. 

 

 

Komisija za izvolitve v nazive 

 

43. člen 

Komisijo za izvolitve v nazive lahko imenuje senat izmed treh habilitiranih visokošolskih učiteljev. 

Naloge komisije za izvolitve v nazive lahko opravlja neposredno tudi senat. 

Komisija za izvolitve v nazive ima naslednje naloge: 

- vodi postopke za izvolitve visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev, 

- predlaga senatu strokovno komisijo za izvolitev v naziv kandidata, 

- predlaga podelitev naslova zaslužni profesor, 

- prevzame skrb, da so poročila pravočasna in usklajena z metodologijo pisanja poročil, 

- druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi senat. 

 

 

Komisija za kakovost 

44. člen 
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Komisijo za kakovost sestavljajo trije člani, od katerih sta dva predstavnika visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki jih imenuje senat, in en predstavnik študentov, 

ki ga na predlog študentskega sveta imenuje senat. 

Komisija za kakovost ima naslednje naloge: 

- obravnava letna poročila dela na fakulteti, 

- sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost, 

- obravnava predlog kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje kakovosti, 

- sodeluje pri oblikovanju koncepta in postopkov evalvacije in samoevalvacije, 

- obravnava evalvacijska poročila in oblikuje predloge za izboljšave, 

- z rezultati seznani senat in na podlagi ugotovitev predlaga ustrezne rešitve, 

- druga dela in naloge po sklepu senata ali upravnega odbora. 

 

 

Druga delovna telesa senata 

45. člen 

Senat po potrebi oblikuje tudi druga stalna ali začasna delovna telesa s strokovnega področja 

pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega dela in knjižničnega dela. Senat s sklepom imenuje člane in 

določi pristojnosti telesa. Kot stalna delovna telesa štejejo tista, katerih mandat in naloge trajajo do 

konca trajanja mandata senata, druga pa štejejo kot začasna. 

Delovna telesa iz prvega odstavka štejejo od tri do pet članov. V vsa stalna delovna telesa in v tista 

začasna delovna telesa, katerih delovanje kakorkoli zadeva študente, senat enega člana imenuje iz 

vrst študentov na predlog študentskega sveta. 

Senat po potrebi sprejme in daje navodila za delovanje delovnih teles iz tega člena. 

 

 

Akademski zbor 

46. člen 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v 

tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo. 

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih imenuje študentski svet. 

Predstavnike študentov voli študentski svet praviloma tako, da so enakovredno zastopani študentje 

vseh študijskih programov in načinov študija. Število študentov predstavlja eno petino števila članov 

akademskega zbora. Mandatna doba predstavnikov študentov v akademskem zboru je eno leto. 

Način volitev predstavnikov študentov, ki sodelujejo v akademskem zboru, določi pravilnik, ki ga 

sprejme študentski svet. 

Predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora izvoli akademski zbor izmed 

visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev. Mandatna doba predsednika in namestnika 

predsednika akademskega zbora je dve leti. Po izteku mandata sta lahko ponovno izvoljena. 

 

47. člen 

Akademski zbor ima naslednje naloge: 

- voli člane senata, 

- predlaga kandidate za dekana in obravnava predloge, 
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- obravnava poročila o delu fakultete ter daje senatu predloge in pobude v zvezi s študijskimi 

programi in njihovim izvajanjem, 

- druge naloge določene z zakonom, Aktom o ustanovitvi in Statutom. 

 

48. člen 

Akademski zbor obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na javnih sejah. Akademski zbor 

lahko z večino glasov prisotnih sklene, da je seja za javnost zaprta. 

Akademski zbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. 

Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje akademskega zbora sklepčnost ni zagotovljena, lahko 

akademski zbor veljavno odloča, če je prisotnih vsaj deset članov. 

Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih na zboru, če ni s pravili in s Statutom določeno drugače. 

Seje akademskega zbora sklicujeta predsednik akademskega zbora ali njegov namestnik. Sklic 

akademskega zbora lahko predlagajo predsednik ali 1/3 članov akademskega zbora. 

Akademski zbor se sestane najmanj enkrat letno. 

 

 

Upravni odbor 

49. člen 

Upravni odbor je organ upravljanja. 

Upravni odbor ima šest članov, in sicer: 

- štiri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj, 

- enega predstavnika delavcev fakultete, ki ga izvolijo izmed sebe zaposleni, 

- enega predstavnika študentov, ki ga imenuje študentski svet. 

Mandatna doba članov je štiri leta, razen predstavnika študentov, katerega mandatna doba je eno 

leto. Člani upravnega odbora so lahko ponovno izvoljeni. 

Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora. 

Predsednik upravnega odbora je izvoljen izmed predstavnikov ustanovitelja. 

Pri delu upravnega odbora sodeluje dekan brez pravice glasovanja, razen če je tudi član upravnega 

odbora. 

Predstavnik študentov sodeluje pri delu upravnega odbora, ko ta odloča o vprašanjih, ki se tičejo 

materialne in študijske obveznosti študentov.  

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. 

Prvo sejo skliče predstavnik ustanovitelja. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena, član upravnega odbora oziroma upravni odbor vrši dolžnosti in 

opravlja tekoče naloge do izvolitve oziroma imenovanja novega člana oziroma do konstituiranja 

novega upravnega odbora. 

 

50. člen 

Upravni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti: 

- sprejema splošne akte v skladu z zakonom in Statutom, 

- sprejema letni delovni načrt in program razvoja fakultete ter spremlja njegovo uresničevanje, 

- sprejema letni finančni načrt, letno finančno in poslovno poročilo, 

- odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje fakultete v 

skladu s Statutom, 
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- sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve, 

- imenuje dekana ob pridobitvi soglasja Zbora družabnikov Privatne SFU Dunaj, 

- imenuje prodekane ob pridobitvi soglasja Zbora družabnikov Privatne SFU Dunaj, 

- imenuje predstojnike organizacijskih enot fakultete, 

- odloča o številu vpisnih mest in potrjujejo besedilo razpisa za vpis, 

- daje ustanovitelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 

- sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest, 

- sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij, 

- sprejema odločitve o upravljanju premoženja fakultete, 

- sprejme poslovnik o svojem delu, 

- dokončno odloča o vseh drugih zadevah fakultete, kot najvišji organ fakultete, če tako predlaga 

direktor ali če je tako določeno s posebnim aktom fakultete, 

- sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem fakultete, 

- druge naloge v skladu z zakonom, Aktom o ustanovitvi, Statutom in drugi predpisi. 

Pri odločanju o pedagoškem procesu upravni odbor upošteva stališča senata. Ob koncu poslovnega 

leta je ustanoviteljem dolžan predložiti poročilo o delu, poslovno poročilo ter bilanco stanja. 

Upravni odbor morajo direktor in ostali organi fakultete tekoče obveščati o vseh pomembnejših 

strateških, razvojnih in drugih poslovnih odločitvah ter jim tekoče dajati zanesljive informacije o 

zadevah fakultete, ki imajo pomen za gospodarski položaj in poslovni ter javni ugled fakultete. 

 

51. člen 

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora. V odsotnosti predsednika sklicuje in 

vodi seje upravnega odbora namestnik predsednika upravnega odbora. 

Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora. Sklep je veljavno 

sprejet, če je zanj glasovala vsaj polovica vseh članov upravnega odbora. 

Vsak član ima pravico ločenega mnenja, ki ga poda na zapisnik upravnega odbora. 

 

 

Študentski svet 

52. člen 

Študentski svet je predstavniški organ študentov fakultete, ki zastopa študente.  

Sestava in način konstituiranja študentskega sveta se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme upravni 

odbor v skladu z zakonom in Aktom o ustanovitvi. 

Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. Član študentskega sveta je lahko ponovno izvoljen, 

če ima status študenta fakultete. 

53. člen 

Študentski svet ima naslednje naloge: 

- razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 

- daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, 

- oblikuje mnenja študentov, 

- obravnava in sprejema program in poročilo o študijskih dejavnostih, 

- imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor, 

- predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 
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Če mnenje študentskega sveta iz prvih dveh točk prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko študentski 

svet zahteva, da pristojni organ še enkrat obravnava in odloči o posamezni zadevi. 

 

54. člen 

Študentski svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik študentskega sveta. Študentski svet je 

sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov. 

O sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik študentskega sveta. 

Posamezni študent lahko vedno izrazi ločeno mnenje, ki se zapiše v zapisnik študentskega sveta. 

 

 

Tajništvo in strokovne službe fakultete 

55. člen 

Tajništvo in strokovne službe fakultete opravljajo upravno-administrativne in strokovno-tehnične 

naloge. 

Tajništvo in strokovne službe fakultete vodi tajnik fakultete. 

Tajništvo fakultete nudi upravno-administrativno in strokovno-tehnično podporo dejavnosti fakultete 

na naslednjih področjih: 

- študijske zadeve, 

- informacijske zadeve, 

- vpis na fakulteto, 

- študentska vprašanja, 

- finančno-gospodarska vprašanja, 

- mednarodno sodelovanje, 

- kadrovske in pravne zadeve, 

- izdajateljska dejavnost, 

- druge zadeve. 

Tajništvo fakultete se notranje organizira v obliki referatov. 

 

 

VII. ZAPOSLENI 
56. člen 

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev 

fakultete uredi fakulteta v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava. 

Zaposlitve se sklepajo za delovna mesta, ki so sistemizirana z Aktom o notranji ureditvi in sistemizaciji 

delovnih mest fakultete. 

Delovno razmerje se lahko sklene le na podlagi odločitve direktorja s soglasjem upravnega odbora in 

s soglasjem Zbora družabnikov Privatne SFU Dunaj. 

Za zagotavljanje pedagoškega procesa fakulteta sklepa tudi pogodbe s strokovnjaki, zaposlenimi pri 

drugem delodajalcu. Zavod lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo, podjemne in 

avtorske pogodbe. 
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VIII. IZOBRAŽEVANJE - ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 
 

57. člen 

Študij na fakulteti poteka po študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po študijskih programih za 

izpopolnjevanje in po delih programa. 

Fakulteta lahko izvaja tudi druge izobraževalne oblike (tečaje, seminarje, delavnice, poletne šole, 

module, ipd.) za izpopolnjevanje pridobljenega znanja. 

Študijski programi za pridobitev izobrazbe so lahko dodiplomski (študijski programi prve bolonjske 

stopnje) in podiplomski (študijski programi druge in tretje bolonjske stopnje). 

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja, in so namenjeni predvsem 

izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Kot programi za 

izpopolnjevanje so lahko oblikovani posamezni predmeti ali skupine predmetov iz študijskih 

programov za pridobitev izobrazbe. 

Študijski programi za pridobitev izobrazbe in programi za izpopolnjevanje se oblikujejo in sprejemajo 

na študijskih področjih, ki izhajajo iz Akta o ustanovitvi in Statuta. Študijske programe za pridobitev 

izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje sprejme senat s soglasjem upravnega odbora. 

 

58. člen 

Študijski program za pridobitev izobrazbe vsebuje sestavine v skladu z zakonom.  

Študijski program za pridobitev izobrazbe mora biti ovrednoten v skladu z ECTS. 

 

59. člen 

Študijski programi za izpopolnjevanje vsebujejo sestavine v skladu z zakonom. 

Program za izpopolnjevanje ali del programa za izpopolnjevanje je lahko ovrednoten s kreditnimi 

točkami, če so vsebina, pogoji za vključitev v program, študijske obveznosti študenta in kadrovski 

pogoji izvedbe primerljivi s pogoji, ki veljajo za študijske programe za pridobitev izobrazbe. 

Pri organiziranju in izvajanju programa za izpopolnjevanje se smiselno upoštevajo določila o 

organiziranosti in izvajanju programov za pridobitev izobrazbe. 

Udeleženec programa za izpopolnjevanje lahko kreditne točke iz programa za izpopolnjevanje 

uveljavlja v okviru visokošolskih programov, skladno z ustreznim pravilnikom. 

 

60. člen 

Fakulteta lahko, skladno z merili pristojnega organa Republike Slovenije, skupaj z enim ali več 

visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali iz tujine izvaja skupne študijske programe za 

pridobitev izobrazbe. 

Študent, ki opravi vse obveznosti po skupnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe, dobi 

skupno diplomo, v kateri so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega 

programa. 

Skupna diploma je javna listina. 

Vsebino in obliko skupne diplome in priloge k diplomi določijo sodelujoči visokošolski zavodi. 

 

61. člen 

Učni jezik je slovenski. Študijski program ali deli študijskega programa se lahko izvajajo tudi v tujem 

jeziku, v primerih, ki jih določa zakon. 
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O izvajanju študijskih programov v tujem jeziku sprejme sklep senat. 

 

62. člen 

Študij se lahko organizira kot izredni. V primeru izrednega študija se sklene pogodba med izrednim 

študentom in fakulteto, v kateri se določijo pravice in obveznosti obeh. 

Oblika izrednega študija je tudi študij na daljavo, v primeru da narava študija dopušča, da se del 

študija izvaja brez osebne navzočnosti študenta, ne da bi zaradi tega trpela njegova kakovost. 

Izredni študij mora biti po vsebini in zahtevnosti enak rednemu. 

Predavanja in seminarske vaje se na izrednem študiju izvajajo v 30%, klinične vaje pa najmanj v 70% 

celotnega študijskega programa. 

Študent izrednega študija se lahko pod pogoji, ki jih predpiše fakulteta, prepiše iz izrednega na redni 

študij. Študent rednega študija se lahko pod pogoji, ki jih predpiše fakulteta, prepiše iz rednega na 

izredni študij. 

63. člen 

Pogoji za vpis v študijske programe so določeni z zakonom in s študijskim programom. 

Število vpisnih mest na predlog direktorja sprejme upravni odbor. 

Fakulteta objavi razpis za vpis v študijske programe. Besedilo razpisa za vpis na predlog direktorja 

potrdi upravni odbor. 

Kandidati za vpis se prijavljajo na način in v roku, določenem z razpisom. 

Če število prijavljenih kandidatov za vpis bistveno presega število razpisanih vpisnih mest glede na 

prostorske in kadrovske zmogljivosti fakultete, direktor v soglasju z upravnim odborom omeji vpis v 

študijski program.  

V primeru omejitve vpisa se kandidati dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov razvrščajo 

skladno z merili, ki jih za omejitev vpisa predvidevata zakon in študijski program. 

Pri izbiri kandidatov se upoštevajo kriteriji, določeni v študijskem programu. 

 

64. člen 

Uspešnost študenta pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem 

in ocenjevanjem znanja. 

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so izpiti, kolokviji in druge oblike, določene s študijskim 

programom.  

Izpit je redna oblika preverjanja znanja. Izpiti so: ustni, pisni ter pisni in ustni. Če je določeno s 

študijskim programom, ima izpit tudi praktični del. Izpitu enakovredna oblika preverjanja in 

ocenjevanja znanja je tudi izdelava pisnega izdelka (seminarske / projektne in druge naloge). 

Pri izpitu se preverja znanje snovi, ki jo za posamezni predmet določa učni načrt. 

 

65. člen  

Izpit ocenjuje posamezni izpraševalec ali izpitna komisija. 

Izpit se opravlja pred komisijo, kot je to določeno v Pravilniku o izpitnem režimu fakultete. 

Študent lahko pristopi k izpitu iz posameznega predmeta po koncu predavanj iz tega predmeta, če 

izkaže, da je izpolnil obveznosti, predpisane za ta predmet s študijskim programom. 

Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih.  
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Izpitni roki morajo biti razporejeni tako, da so za vsak predmet predvideni vsaj trije izpitni roki v 

študijskem letu, in sicer v času od konca predavanja iz posameznega predmeta do konca roka za vpis 

v naslednji letnik. 

66. člen 

Študent, ki meni, da je bil na izpitu neprimerno ocenjen, lahko prvi naslednji delovni dan po koncu 

ustnega izpita ali tri delovne dni po objavi izpitnega rezultata pisnega izpita vloži pritožbo zoper 

izpitno oceno. Pritožbo vloži v referat fakultete. O pritožbi odloča komisija za študijske in študentske 

zadeve. 

Komisija za študijske in študentske zadeve lahko odredi izpit pred komisijo ali pritožbo zavrne. 

 

67. člen 

Oblike izvajanja pedagoškega procesa so: predavanja, seminarske vaje, praksa in osebna izkušnja.. 

S študijskim programom je lahko določeno, da študentje končajo študij z diplomskim ali magistrskim 

ali doktorskim delom. Področja diplomiranja / magistriranja / doktoriranja ureja posebej pravilnik. 

Po opravljenih študijskih obveznostih prejme študent diplomo, ki je javna listina. Sestavni del diplome 

je »Priloga k diplomi«. 

Fakulteta področje diplom in potrdil o izobraževanju urejuje v Pravilniku o vsebini in obliki diplom ter 

potrdil o izobraževanju na fakulteti. 

Udeležencem drugih izobraževalnih programov se izda potrdilo, ki vsebuje ime fakultete in ime 

programa, ki ga je opravil udeleženec ter ime in priimek udeleženca. Potrdilo ima zaporedno številko, 

datum izdaje, žig fakultete ter podpis vodje programa. 

Poleg diplome izdaja fakulteta študentom na podlagi svojih evidenc še naslednje listine: 

- potrdilo o vpisu, 

- potrdilo o opravljenih obveznostih, 

- potrdilo o diplomiranju. 

 

68. člen 

Študent, ki je prej študiral oziroma opravil določene izpite ali druge študijske obveznosti v drugem 

študijskem ali izobraževalnem programu (v Sloveniji ali v tujini), lahko zaprosi za priznavanje oziroma 

uveljavljanje opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti (npr. strokovna praksa) v programu, v 

katerega je vpisan. Za postopek priznavanja in uveljavljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti se 

uporabi zakon in Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010 s spremembami).  

 

69. člen 

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s 

študijskim programom za vpis v višji letnik. 

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 

času študija v skladu z zakonom o visokem šolstvu enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za 

ponavljanje s študijskim programom.  

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s 

študijskim programom za vpis v višji letnik. O izjemnem vpisu v višji letnik odloča komisija za študijske 

in študentske zadeve na podlagi prošnje študenta. 

 

70. člen 
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Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje, 

če je to glede na študijski proces mogoče. 

Sklep o tem sprejme senat na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja komisije za 

študijske in študentske zadeve. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja. 

 

71. člen  

Prekinitev študija se šteje od dne, ko je študent izgubil status študenta fakultete. 

Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 

programu, ki je veljal ob vpisu. 

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 

prošnjo na komisijo za študijske in študentske zadeve. 

Komisija za študijske in študentske zadeve v skladu s spremembami študijskega programa študentu 

določi pogoje za nadaljevanje študija (diferencialne izpite). 

Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 

posameznem izpitu pred prekinitvijo študija neustrezno, lahko organ iz prejšnjega odstavka, poleg 

določitve diferencialnih obveznosti določi, da mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali 

druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil. 

 

72. člen   

Status študenta preneha, če študent: 

- diplomira; 

- ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra; 

- se izpiše; 

- se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester; 

- je bil izključen; 

- dokonča podiplomski študij; 

- ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 24 

mesecih po zaključku zadnjega semestra; 

- ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu 

v 24 mesecih po zaključku zadnjega semestra; 

- ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra. 

Ne glede na drugo in sedmo alinejo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku 

zadnjega semestra, če je študent v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali 

smer. 

V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alineje prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena 

se študentu  

iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno 

leto za  vsakega živo rojenega otroka. 

 

 

Merila in postopek prehodov med študijskimi programi 

 

73. člen 
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Za prehode med študijskimi programi se upošteva Merila za prehode med študijskimi programi, ki jih 

je sprejel Svet NAKVIS-a.  

Naloge priznavanja in vrednotenja izobraževanja po merilih za prehode opravljajo člani komisije za 

študijske in študentske zadeve fakultete. 

Člani komisije za študijske in študentske zadeve opravljajo naloge priznavanja in vrednotenja 

izobraževanja po merilih za prehode in pri pripravi mnenja upoštevajo pogoje, da so prehodi možni 

med študijskimi programi: 

- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 

- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna polovica obveznosti po ECTS iz prvega 

študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; 

- kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v novi študijski program, kot to določa študijski program 

(prehodi med študijskimi programi so možni med sorodnimi študijskimi programi); 

- obseg razpoložljivih študijskih mest, ki jih je potrdil senat in so javno objavljeni. 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali v tujini, 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik na študijskem programu fakultete. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

- primerljive študijske obveznosti, ki jih študent opravi v prvem študijskem programu; 

- neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. 

 

74. člen 

O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča na prošnjo študenta 

komisija za študijske in študentske zadeve.  

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega in pri vzporednem študiju se študentu priznajo 

izpiti in druge študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo 

po študijskih programih. 

Pri odločitvi o prehodu iz enega študijskega programa v drugega določijo člani komisije za študijske in 

študentske zadeve - visokošolski učitelji, študentu pogoje na osnovi naslednjih meril: 

- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 

- število razpoložljivih študijskih mest, 

- študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo, 

- obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu. 

Kandidat v skladu z določili razpisa fakultete vloži prijavo in predloži dokazila: predmetnik 

predhodnega študijskega programa, učne načrte predmetov, ki jih je opravil v predhodnem 

študijskem programu in dokazilo o doseženem uspehu pri posameznem predmetu.  

Komisija za študijske in študentske zadeve vsako vlogo obravnava individualno. Komisija kandidatu 

določi vsebino študijskih obveznosti (predmete) in obseg študijskih obveznosti (ECTS), ki jih mora 

študent opraviti na fakulteti.  

Na odločitev komisije za študijske in študentske zadeve se je mogoče v roku 8 dni pritožiti na senat. V 

primeru, da je član komisije član senata, se mora na seji senata izločiti. 

Odločba senata je dokončna. Zoper sklep senata ni pritožbe. 
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IX. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

IN DRUGI ZAPOSLENI 
75. člen 

Nosilci pedagoškega procesa študija so visokošolski učitelji.  

V pedagoškem procesu lahko sodelujejo tudi visokošolski sodelavci.  

Nosilec predmeta lahko v skladu s potrebami študijskega programa povabi k sodelovanju tudi 

strokovnjake iz prakse, ki nimajo ustreznega naziva. 

 

76. člen 

Visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec je dolžan pri svojem delu: 

- izhajati iz načel humanizma in svobode znanstvenega ustvarjanja ter poučevanja, 

- spoštovati sprejete akte fakultete in iz njih izhajajoče sklepe njenih organov, 

- spoštovati načela stroke in znanstvene poštenosti, 

- utrjevati ugled fakultete, 

- se povezovati s kliničnim in praktičnim okoljem. 

Visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec pri svojem delu: 

- pripravlja in izvaja predavanja, seminarje, vaje in druge oblike pedagoškega dela, 

- pripravlja ustrezno študijsko gradivo za svoj predmet, 

- opravlja mentorstvo pri diplomskih, magistrskih, doktorskih nalogah in seminarskih delih ter pri 

raziskovalnem delu študentov, 

- opravlja raziskovalno delo, povezano z razvojem izobraževalnih vsebin, 

- objavlja rezultate raziskovalnega dela, 

- načrtuje izvedbo predmeta,  

- izvaja preverjanje in ocenjevanje znanja v skladu s študijskim programom. 

Pedagoško delo visokošolskega učitelja se vsaj enkrat letno evalvira tudi preko anonimnih anket, ki 

jih izpolnjujejo študentje. Rezultati evalvacije so podlaga za letni pogovor z direktorjem ali dekanom. 

Neposredno pedagoško obveznost visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev v času organiziranega študijskega procesa v visokošolskem izobraževanju se določi v 

Merilih za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.  

 

77. člen 

V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev voli senat po 

postopku, ki je določen v Merilih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev. 

V predlogu oziroma prošnji mora biti navedeno predmetno področje oziroma predmet, za katerega si 

kandidat želi pridobiti naziv, priložene pa morajo vse potrebne listine in dokazila, ki so opredeljena v 

posebnih navodilih. 

Če je prošnja ali so priloge nepopolne, nerazumljive ali niso pravilno sestavljene, pozove strokovna 

služba fakultete kandidata, da pomanjkljivosti v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev, odpravi. Če 

kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da je predlog umaknil. 

78. člen 

Visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec, ki je član organa fakultete oziroma 

je imenovan za poročevalca ali člana komisije za izvedbo določene naloge, je dolžan prevzeti naloge 

in jih vestno in v roku opraviti. 
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X. ŠTUDENTI 

79. člen 

Študent je oseba, ki se vpiše na fakulteto na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po 

dodiplomskem, podiplomskem ali doktorskem študijskem programu oziroma delnem dodiplomskem 

ali podiplomskem programu. Z vpisom na fakulteto se pridobi status študenta, ki traja do konca 

študijskega leta, v katerega je vpisan.  

 

80. člen 

Status študenta športnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži potrdilo o 

kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju Slovenije. 

Status študenta priznanega umetnika dobi študent, ki mu senat na njegov predlog, na temelju 

predloženih kritik, objavljenih v strokovnem in dnevnem tisku, s sklepom podeli ta status. 

Statut študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno mnenje pristojne 

komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ali 

mnenje invalidske komisije. 

Študentom, ki imajo status študenta - športnika, status študenta - priznanega umetnika in status 

študenta s posebnimi potrebami, oziroma zaradi svojega izven študijskega delovanja, bolezni ali 

okvare ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta. 

 

81. člen 

Študentje imajo prek svojih predstavnikov pravico sodelovati pri delu organov fakultete, dajati 

pobude, mnenja in sprejemati odločitve v skladu s tem Statutom. 

Študenti se lahko organizirajo v študentsko organizacijo, ki načrtuje, organizira in izvaja interesne 

oziroma obštudijske dejavnosti za študente. 

 

82. člen 

Disciplinsko odgovornost študentov ureja poseben pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov 

fakultete. 

 

83. člen 

Posamezne študijske obveznosti lahko opravljajo tudi študenti brez statusa študenta. V tem primeru 

plačujejo posamezne storitve v skladu s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov, katerega 

priloga je tudi cenik. 

84. člen 

Študent ima pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz zakona in tega Statuta. 

Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, ima v skladu s tem Statutom pravico do ugovora 

ali pritožbe. 

Študent ima pravico do pritožbe zoper odločbe, ki jih sprejmejo organi fakultete o njegovih pravicah, 

obveznostih in odgovornostih. 
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Če ni s tem Statutom drugače določeno, lahko vloži študent pritožbo v osmih dneh od dneva, ko mu 

je bila vročena odločba. 

V primeru, da je na prvi stopnji o njegovih pravicah odločal dekan, komisija za študijske in študentske 

zadeve ali druga komisija, lahko študent vloži pritožbo na senat. 

V primeru, da je o njegovih pravicah odločal senat, lahko študent vloži pritožbo direktorju. 

O ugovoru mora pristojni organ fakultete odločati v 30 dneh od dneva, ko je bil ugovor vročen. 

 

 

XI. VAROVANJE PODATKOV 

85. člen 

Zbiranje in varstvo osebnih podatkov, sezname evidenc z osebnimi podatki in uporabo evidenc z 

osebnimi podatki ureja Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na fakulteti. 

Zaupnost podatkov v okviru razvojnih projektov se ureja s pogodbo o varovanju poslovne skrivnosti, 

ki jo sklene vodstvo fakultete s pogodbenim partnerjem. 

 

 

XII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI FAKULTETE 

86. člen 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti fakultete omejeno do višine sredstev, s katerimi upravlja in 

razpolaga fakulteta. 

 

 

 

XIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN FAKULTETO 

87. člen 

Ustanovitelj ureja svoja razmerja do fakultete skladno z določbami in pravili, ki jih določa 

ustanovitveni akt in zakon. 

Ustanoviteljska razmerja do fakultete in spremembo le-teh, spreminjanje dejavnosti fakultete ter 

preoblikovanje fakultete ureja ustanovitelj s spremembami akta o ustanovitvi fakultete oziroma s 

sprejemom akta o preoblikovanju fakultete. 

 

88. člen 

Pri izvajanju svojih ustanoviteljskih pravic bo ustanovitelj zlasti: 

- imenoval svoje predstavnike v upravni odbor in preko njih sodeloval in soodločal o uresničevanju 

nalog in ciljev fakultete, o razvojnih in letnih programih, pogojih za pridobivanje dohodka in 

poslovanja ter o drugih vprašanjih, povezanih z dejavnostjo fakultete; 

- dajal soglasja k statutu; 

- skupaj z direktorjem izvajal nadzor nad delom fakultete; 

- opravljal druge ustanoviteljske naloge, določene z Aktom o ustanovitvi, zakonom in Statutom. 
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Fakulteta je dolžna ustanovitelju občasno, najmanj pa enkrat letno, pošiljati poročila o poslovanju 

fakultete in ga obveščati o vseh vprašanjih, potrebnih za delovanje fakultete in izvrševanje pravic in 

obveznosti ustanoviteljev. 

89. člen 

Ustanovitelj in fakulteta uredita vsa medsebojna razmerja, ki niso urejena s tem Statutom, s 

posebnimi pogodbami, s katerimi uredita predvsem: 

- financiranje dejavnosti fakultete s strani ustanovitelja; 

- zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje fakultete; 

- izvajanje letnega programa dela; 

- način izvrševanja drugih ustanoviteljskih zadev ter pravic in obveznosti, ki so določene s tem 

Statutom, Aktom o ustanovitvi in drugimi predpisi. 

 

XIV. NADZOR 

90. člen 

Gospodarjenje, finančno poslovanje in upravljanje fakultete z nepremičninami in premoženjem 

fakultete nadzira upravni odbor, enako pravico do nadzora pa ima tudi ustanovitelj, ki lahko v tam 

namen imenuje posebni nadzorni odbor ali pošlje oziroma naroči revizijo poslovanja fakultete. 

 

XV. JAVNOST DEL 

90. člen 

Delo fakultete je javno. 

Javnost dela fakultete se zagotavlja s poročili ustanovitelju, sredstvi javnega obveščanja in drugimi 

predstavniki javnosti. 

Javnost obvešča o delu direktor ali oseba, ki jo uprava fakultete pooblasti. 

 

 

XVI. STATUT IN SPLOŠNI AKTI FAKULTETE 

91. člen 

Fakulteta v tem Statutu ureja svojo organizacijo in delovanje ter druga vprašanja, ki po naravi stvari 

spadajo v področje fakultete, skladno z zakoni in v skladu z Aktom o ustanovitvi ter skladno z drugimi 

zakoni in predpisi. 

Spremembe in dopolnitve statuta so veljavne, če so sprejete v enakem besedilu, kot je nanje dal 

soglasje ustanovitelj. V primeru, da ustanovitelj ni podal soglasja ali pa so spremembe statuta 

sprejete v drugačnem besedilu, kot je nanje dal soglasje ustanovitelj, so spremembe statuta nične, in 

ostane v veljavi prejšnji statut, ki ima soglasje ustanovitelja. 

Fakulteta lahko sprejme za urejanje posameznih področij delovanja ter organizacije in drugih 

pomembnih vprašanj tudi druge splošne akte. Splošni akti fakultete ne smejo biti v neskladju s tem 

Statutom, Aktom o ustanovitvi in zakonom o visokem šolstvu ter drugo veljavno zakonodajo in 

predpisi. 
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Splošne akte in druge akte fakultete sprejema upravni odbor, v primeru, če ni predpisano, da je za 

sprejem navedenih aktov pristojen kakšen drug organ. 

 

 

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

92. člen 

Statut se lahko spremeni v skladu z 92. členom tega Statuta. 

V primeru sprememb Statuta fakulteta izda čistopis Statuta. 

 

 

93. člen 

Statut začne veljati, ko ga sprejme upravni odbor in ko je dano pisno soglasje ustanovitelja. 

 

 

_________________________ 

Predsednik upravnega odbora SFU Ljubljana: Mag. Miran Možina    

    

Ustanovitelja SFU Ljubljana: 

__________________________ 

Slovenski inštitut za psihoterapijo 

Mag. Miran Možina 

 

 

___________________________                                                  __________________________                                                                  

 

SIGMUND FREUD PRIVATUNIVERSITÄT WIEN GMBH 

 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Alfred Pritz     Heinz Laubreuter 

 

Ljubljana, 12. 2. 2016 
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15.2 PRILOGA 2 
 

Poslovnik senata Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
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POSLOVNIK SENATA FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE 

SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela Senata. 

   

2. člen 

Delo Senata je javno. 

Če tako zaradi zakonitega varovanja koristi Fakultete odloči Senat s sklepom, če so predmet 

obravnave podatki zaupne narave ali listine z oznako zaupnosti oziroma tajnosti, ali če tako 

določa zakon oziroma drug predpis na podlagi zakona, se lahko javnost omeji ali izključi. 

Če Senat sklene, da bo kako vprašanje obravnaval brez navzočnosti javnosti, določi, kdo je 

lahko poleg senatorjev navzoč na seji. 

    

3. člen 

Senat deluje na rednih, izrednih in dopisnih sejah. 

  

  

II. KONSTITUIRANJE SENATA 

4. člen 

Prvo sejo novoizvoljenega Senata skliče dekan najpozneje trideset (30) dni po njegovi 

izvolitvi. 

  

5. člen 

Senat se konstituira na svoji prvi seji, prisotnih mora biti več kot polovica članov. 

Senatorji se na konstitutivni seji seznanijo s poročilom predsednika Akademskega zbora o 

opravljenih volitvah senatorjev. 
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III. SEJE SENATA 

6. člen 

Seje Senata sklicuje in vodi dekan. Če je dekan odsoten, sklicuje in vodi seje Senata 

prodekan, ki je pooblaščen, da nadomešča dekana. 

 

7. člen 

Sejo Senata skliče dekan na lastno iniciativo, na predlog Upravnega odbora fakultete, tretjine 

članov senata ali Študentskega sveta fakultete. 

   

8. člen 

Redne seje Senata se sklicujejo po potrebi, razen meseca julija in avgusta. 

Dnevni red sej Senata predlaga dekan. 

Tajništvo pripravi po navodilih dekana vabilo za sejo in priloži potrebno gradivo za 

posamezne točke predlaganega dnevnega reda. 

Vabilo z gradivom odpošlje tajništvo Fakultete praviloma najmanj sedem dni pred dnem, 

določenim za sejo. 

  

9. člen 

Izredna seja Senata se lahko skliče, če okoliščine, ki zahtevajo sklic seje, ne dopuščajo 

upoštevanja časovnih rokov izvedbe sklica redne seje (odprava grozeče večje škode, nujnost 

čimprejšnjega sprejetja sklepa, ipd.). Izredno sejo skliče dekan na zahtevo najmanj tretjine 

članov Senata ali na lastno pobudo. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni 

razlogi za njen sklic. 

Sklic izredne seje se lahko opravi po telefonu ali elektronski pošti, najpozneje do izredne seje 

pa je potrebno članom Senata predložiti pisno gradivo k točkam dnevnega reda. 

V primeru sklica izredne seje ne veljajo roki iz prejšnjega člena. 

  

10. člen 

Dopisno sejo Senata je mogoče sklicati: 

 

▪ če ni možno pravočasno zagotoviti osebne prisotnosti članov Senata, 

▪ zaradi nesklepčnosti Senata, 

▪ v primeru iz drugega in tretjega odstavka 17. člena tega poslovnika, 

▪ če tako odloči Senat. 

 

Dopisna seja se opravi v pisni obliki, lahko tudi po elektronski pošti ali telefonsko. Za sklic 

dopisne seje ne veljajo roki iz 8. člena tega poslovnika. 
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Na dopisni seji ni mogoče sprejemati ali spreminjati splošnih pravnih aktov ali odločati o 

zadevah, o katerih se glasuje tajno. 

  

1. Vodenje in potek seje 

11. člen 

Senat je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. 

  

12. člen 

Na sejah Senata sodelujejo brez pravice glasovanja prodekani, če niso izvoljeni za člane 

Senata in tajnik Fakultete. Vabljeni so lahko tudi delavci strokovnih služb in gostje, ki jih k 

posameznim točkam povabi dekan. 

   

13. člen 

Na začetku seje najprej dekan ugotovi prisotnost senatorjev. Če je Senat sklepčen, lahko 

začne z delom. 

Če ni izpolnjen pogoj sklepčnosti, dekan preloži začetek seje za 15 minut. Če tudi po poteku 

tega časa sklepčnost Senata ni zagotovljena, se seja prestavi, ali pa se skliče dopisna seja. Za 

sklic prestavljene seje ne veljajo roki iz 8. člena tega poslovnika. 

  

14. člen 

Senat nato sprejme dnevni red seje. Na pobudo senatorjev se lahko z vabilom predlagani 

dnevni red spremeni oziroma dopolni tako, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega 

reda, ali da se predlagani dnevni red razširi z novimi točkami. 

Senat lahko razširi dnevni red le v primeru, če obravnava predlaganih dodatnih točk ne 

potrebuje predhodne priprave gradiva. V nasprotnem primeru se take točke uvrstijo na 

dnevni red naslednje seje. 

Obvezna točka vsake seje Senata je potrditev zapisnika in pregled izvršitve sklepov prejšnje 

seje. 

  

15. člen 

Med sejo dekan lahko predlaga spremembo vrstnega reda obravnave posameznih točk 

dnevnega reda. 

Dekan pri obravnavi vsake posamezne točke najprej prepusti besedo predlagatelju te točke. 

  

16. člen 

Dekan skrbi za normalen potek razprave in delo Senata. Razpravo sklene s predlogom sklepa. 
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Kadar razprava preseže vsebinske ali časovne okvire predlagane točke in je za odločanje 

potrebna dodatna utemeljitev ali gradivo, jo lahko dekan prekine in obravnavo te točke 

preloži na eno naslednjih sej Senata. 

Če seja traja več kot 2 uri in pol, jo lahko dekan prekine ali konča, razen če Senat odloči 

drugače. 

  

17. člen 

Dekan prekine sejo ali konča delo Senata pred koncem seje, če seja ni več sklepčna ali v 

drugih primerih, ko tako sklene Senat ali pa tako določa ta poslovnik. 

V primeru prekinitve lahko dekan skliče nadaljevanje prekinjene seje ne glede na roke iz 8. 

člena tega poslovnika. Če je bila seja prekinjena zaradi nesklepčnosti, lahko dekan skliče 

dopisno sejo v skladu z 10. členom tega poslovnika. 

V primeru, ko dekan konča delo Senata pred koncem seje, uvrsti neobravnavane točke 

oziroma točko, v kateri o zadevi ni bilo odločeno, na dnevni red naslednje seje, ali pa skliče 

dopisno sejo v skladu z 10. členom tega poslovnika. 

  

2. Odločanje 

18. člen 

Sklep Senata je veljavno sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov Senata, razen 

kadar je z zakonom, Statutom SFU Ljubljana, ali s tem poslovnikom določeno drugače. 

  

19. člen 

Pred sprejemom sklepov, ki bi imeli za posledico povečano porabo finančnih sredstev, če ta 

ni bila sprejeta s finančnim načrtom, si mora Senat pridobiti mnenje Upravnega odbora SFU 

Ljubljana.  

Mnenje UO pridobi tudi v primerih, ko se: 

• spreminjajo študijski programi ali uvajajo novi, 

• ustanavljajo nove organizacijske enote, 

• spreminja status obstoječih enot. 

 

20. člen 

Kadar je na dnevnem redu obravnava splošnega pravnega akta, mora biti predlog pred tem 

usklajen na ravni pristojnih delovnih teles, ki morajo predlog predhodno usklajeni z 

Upravnim odborom. 

Če predlog splošnega pravnega akta pred obravnavo na Senatu ni bil v celoti usklajen, lahko 

Senat s sklepom preloži obravnavo predloga na naslednjo sejo. 
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V postopku sprejemanja splošnega pravnega akta Senat obravnava samo mnenja, stališča, 

pripombe oziroma predloge, ki so bili pravočasno, skupaj z gradivom za sejo, vloženi v pisni 

obliki. 

Pristojno delovno telo priloži k predlogu splošnega pravnega akta za obravnavo na Senatu 

vse pisne pripombe, ki se nanašajo na morebitna odprta vprašanja. 

  

21. člen 

Senat praviloma odloča z javnim glasovanjem. 

S tajnim glasovanjem Senat odloča, kadar je to določeno z zakonom, statutom SFU Ljubljana, 

ali v primerih tako z glasovanjem odloči večina članov Senata. 

Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Po opravljenem 

glasovanju dekan ugotovi in objavi izid glasovanja. 

  

22. člen 

V primeru tajnega glasovanja dekan predlaga Senatorjem v imenovanje tri člane volilne 

komisije, ki bo izvedla tajno glasovanje. Senat imenuje volilno komisijo. 

Za izvedbo tajnega glasovanja tajnik Fakultete volilni komisiji izroči: volilni imenik, glasovnice, 

overjene s pečatom Fakultete, in glasovalne skrinjice. Glasovnica vsebuje predlog sklepa in 

navodilo o načinu glasovanja. 

  

23. člen 

Za izvedbo tajnega glasovanja dekan prekine sejo za 15 minut. Po končanem glasovanju se 

seja nadaljuje. Volilna komisija se umakne s seje, ugotovi izid glasovanja in o tem napiše 

zapisnik. 

Volilna komisija Senatu poroča o izvedenem glasovanju tako, da član volilne komisije prebere 

zapisnik o izidu glasovanja in razglasi izid glasovanja. 

 

3. Zapisnik 

 

24. člen 

O poteku seje Senata se piše zapisnik. Zapisnikar na seji je tajnik Fakultete. 

Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti o zaporedni številki in datumu seje, 

udeležbi na seji, o predlogih, o katerih se je razpravljalo, z imeni razpravljalcev, sprejete 

sklepe in podatke o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Na zahtevo člana Senata se v 

zapisniku navede njegovo ločeno mnenje v zvezi s posameznim sklepom. 

Senatorje in druge udeležence razprave se v zapisniku navaja le z imeni in priimki, brez 

strokovnih naslovov. 
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25. člen 

Tajnik Fakultete poskrbi za razdelitev predloga zapisnika službam in posameznikom, ki jih 

sprejeti sklepi, zapisani v zapisniku Senata, zavezujejo k določenim ravnanjem oziroma 

opustitvam. 

Vsi člani Senata prejmejo predlog zapisnika s sklicem naslednje redne seje. 

  

26. člen 

Podlaga za izvrševanje na seji sprejetih sklepov je praviloma zapisnik, ki ga sprejme Senat. 

Pred sprejetjem zapisnika se lahko realizirajo tisti sklepi, ki so bili na seji Senata predloženi v 

pisni obliki ali pa so bili sprejeti v dokončni formulaciji. 

Kadar zaradi nujnosti zadeve realizacija na seji sprejetega sklepa, ki na seji ni bil predložen v 

pisni obliki ali pa ni bil sprejet v dokončni formulaciji, ne trpi odloga do sprejetja zapisnika, 

lahko realizacijo sklepa pred sprejetjem zapisnika odobri dekan. 

  

   

IV. RAZLAGA POSLOVNIKA 

27. člen 

Če nastane dvom o vsebini posamezne določbe tega poslovnika, na predlog dekana razlago 

sprejme Senat. 

  

 

V. KONČNE DOLOČBE 

28. člen 

Ta poslovnik se lahko spremeni ali dopolni z večino glasov vseh članov Senata. 

   

29. člen 

Ta poslovnik začne veljati osem (8) dni po sprejemu na seji Senata. 

  

  

 

Dekan:  

Dr. Miha Černetič 
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15.3 PRILOGA 3 
 

Organigram SFU Ljubljana
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Tajništvo

Knjižnica

Mednarodna pisarna

Referat za študentske in študijske zadeve

- za dodiplomski študij
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Komisija za znanstveno-
raziskovalno delo

Komisija za izvolitve v 
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15.4 PRILOGA 4 
 

Poslovnik kakovosti Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
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POSLOVNIK KAKOVOSTI 

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

 

       

 

Ljubljana, 2014 
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Na podlagi 24. in 80. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS – UPB3; Ur. l. RS, št. 119/2006, 

15/2008 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/2008-ZViS-F, 59/2007-ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 

86/09 in 62/10 – ZUPJS), Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov (Ur. l. RS 95/2010) in 64. člena Statuta Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Sigmund Freud Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju SFU LJUBLJANA), je Senat SFU 

LJUBLJANA, na svoji 2. seji, dne 20. 6. 2014, sprejel naslednji  

 

 

POSLOVNIK KAKOVOSTI  

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE 

SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

I. Izhodišča 

 

1. člen 

SFU LJUBLJANA je v svojem poslanstvu opredelila kot temeljno vrednoto zagotavljanje čim 

višje kakovosti.  

Svoje poslanstvo SFU LJUBLJANA uresničuje na obeh bolonjskih stopnjah izobraževanja, ki ga 

organizira sama ali v sodelovanju z drugimi visokošolskimi izobraževalnimi institucijami doma 

in v tujini.  

 

2. člen 

Ob upoštevanju zakonskih predpisov, meril in evropskih standardov SFU LJUBLJANA:  

 

• sprotno spremlja kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje dejavnosti, ki vključuje 

izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in strokovno delo;  

• načrtuje periodične samoevalvacije;  

• zbira in analizira podatke o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja ter 

drugih, z njimi povezanih dejavnosti;  

• ugotavlja pomanjkljivosti v izvajanju svoje dejavnosti ter odstopanja od načrtovanih 

aktivnosti in dosežkov;  

• vključuje v presojo kakovosti svojega delovanja vse zaposlene, študente in druge 

relevantne deležnike.  

 

3. člen 

V postopkih spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževalne dejavnosti SFU LJUBLJANA 

zagotavlja: 
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• ustrezne postopke za tekoče spremljanje in ocenjevanje študijskih programov;  

• ustrezne postopke za preverjanje in ocenjevanje študentov;  

• ustrezno usposobljenost za kakovostno delo učiteljev in sodelavcev za podporo 

študentom;  

• ustrezne razmere za pedagoško delo in študij;  

• ustrezen informacijski sistem;  

• ustrezno obveščanje javnosti o študijskih programih in dejavnosti fakultete.  

 

4. člen 

V postopkih za spremljanje in zagotavljanje kakovosti znanstveno-raziskovalne in strokovne 

dejavnosti SFU LJUBLJANA zagotavlja: 

  

• izvajanje znanstveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti skladno s strateškim 

načrtom in nacionalnimi ter evropskimi usmeritvami in standardi;  

• povezovanje raziskovanja z drugimi dejavnostmi ter uporabo rezultatov znanstveno-

raziskovalne in strokovne dejavnosti pri poučevanju;  

• objave znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti ter vodenje evidence objav in  

• prenos znanja v prakso.  

 

5. člen 

Napredek SFU LJUBLJANA se ugotavlja po naslednjih kriterijih:  

 

• nadgrajeni, formalizirani in javno dostopni strategiji, postopkih in ukrepih;  

• razvoju in redni uporabi formalnih orodij za zagotavljanje sistema kakovosti, 

dokumentiranem spremljanju dosežkov pri izvajanju študijskih programov, učnih 

izidov študentov in vrednotenju relevantnih deležnikov;  

• stabilni kadrovski strukturi in njenem razvoju;  

• stalnem povezovanju in sodelovanju kadrov, študentov in drugih deležnikov z okoljem;  

• ustreznih in stabilnih razmerah ter virih (vložkih), ki zagotavljajo kakovostno izvajanje 

študijskih programov in njihov aktualen razvoj;  

• stalnem zbiranju in analizi podatkov, ki so pomembni za učinkovito upravljanje in 

izvajanje študijskih programov ter s tem povezanih podpornih aktivnosti;  

• ugotavljanju napak in pomanjkljivosti pri izvajanju študijskih programov v procesu 

samoevalvacije ter njihovem odpravljanju v procesu razvoja teh programov;  

• organiziranju javnega dostopa do informacij o rezultatih izvajanja študijskih 

programov, učnih izidov študentov ter znanstvenoraziskovalnih in strokovnih dosežkov 

zaposlenih;  

• redni predstavitvi in organiziranju razprave o samoevalvacijskih poročilih in drugih 

dokumentiranih ugotovitvah samoevalvacije v vseh organih upravljanja zaradi 
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avtonomnega in odgovornega upravljanja dejavnosti in vodenja SFU LJUBLJANA, 

kakovostnega izvajanja študijskih programov in njihovega razvoja.  

 

 

II. Področja spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

 

6. člen 

Postopki za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na SFU LJUBLJANA vključujejo naslednja 

področja:  

 

• vpetost v okolje;  

• delovanje fakultete;  

• kadri;  

• študenti;  

• materialni pogoji (prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in 

financiranje);  

• zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti;  

• organizacija in izvedba študijskih programov.  

 

7. člen 

 

Vpetost v okolje SFU LJUBLJANA izkazuje:  

 

• z objavljenim poslanstvom in strategijo svojega razvoja, kjer je opredeljena vloga v 

gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju ožjega in širšega okolja, posebej z 

ugotavljanjem učinkov, ki jih ima delovanje SFU LJUBLJANA na okolje;  

• s povezanostjo z razvojem ožjega in širšega okolja ter dialogom z njima – posebej pa s 

svojimi diplomanti;  

• z vzpostavljenim sodelovanjem na regionalni, državni in mednarodni ravni;  

• z vzpostavljenim sodelovanjem z drugimi visokošolskimi zavodi, s podjetji, 

organizacijami in strokovnimi združenji ter drugimi pomembnimi zainteresiranimi 

udeleženci v okolju;  

• z vključevanjem vseh zainteresiranih v svoje aktivnosti, tako na izobraževalnem, 

znanstveno-raziskovalnem in strokovnem področju;  

• s seznanjenostjo o zaposlenosti svojih diplomantov;  

• s spremljanjem učnih izidov in pridobljenih kompetenc, da bi omogočili študentom in 

diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja tudi vključevanje v 

družbene procese in javno življenje;  

• s spremljanjem konkurenčnosti diplomantov študijskih programov na trgu dela;  
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• s študijskimi programi, ki odražajo aktualne in razvojne potrebe gospodarstva na 

področjih, ki so povezana z vsebinami študijskega programa in širše;  

• z znanstveno-raziskovalnim in strokovnim delom, ki je povezano z razvojnimi projekti 

in raziskavami za gospodarstvo in negospodarstvo;  

• s sodelovanjem pri izmenjavi študentov ter visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

znanstvenih delavcev in sodelavcev v Republiki Sloveniji in tujini. 

 

8. člen 

Delovanje v skladu s svojim poslanstvom in vizijo razvoja SFU LJUBLJANA izkazuje:  

 

• z jasno razvidnimi izobraževalnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi oziroma strokovnimi 

cilji ter strategijo delovanja in razvoja SFU LJUBLJANA in študijskih programov;  

• z načrtom in načini uresničevanja postavljenih ciljev;  

• z jasno notranjo organiziranostjo in preglednim delovanjem vseh organov;  

• z razvidno opredeljenimi pristojnostmi, nalogami in dolžnostmi vodstva, zaposlenih in 

študentov v organih upravljanja;  

• s tem, da vsi zaposleni in študenti ter organi delujejo v skladu z relevantnimi splošnimi 

pravnimi akti;  

• z delovanjem na področjih, za katera je bila ustanovljena, kar izkazuje z:  

a. znanstvenim, raziskovalnim oziroma strokovnim delom v okviru programov in 

projektov;  

b. ustrezno organizirano izvedbo teh programov in projektov ter  

c. objavami dosežkov tega dela na način, ki mu stroka priznava znanstveno, 

raziskovalno oziroma strokovno relevantnost;  

• z utečenim znanstvenim, raziskovalnim oziroma strokovnim sodelovanjem z drugimi 

visokošolskimi zavodi, inštituti oziroma drugimi organizacijami;  

• s stalnim vključevanjem rezultatov znanstvenega, raziskovalnega oziroma strokovnega 

dela v izobraževanje v skladu s strategijo SFU LJUBLJANA; 

• s stalnim prenavljanjem in aktualizacijo učnih vsebin z rezultati znanstvenega, 

raziskovalnega oziroma strokovnega dela, ki se presoja s kriteriji kakovosti;  

• z usklajevanjem vpisa študentov s potrebami relevantnih okolij;  

• s sklenjenimi dogovori z različnimi organizacijami o praktičnem usposabljanju svojih 

študentov (če je to del študijskih programov); 

• s stalnim primerjanjem načrtovanih in doseženih učnih izidov študentov in kompetenc 

diplomantov ter posodabljanjem izvajanja študijskih programov;  

• s tem, da je zagotovljena odgovornost fakultete do študentov pri:  

a. pomoči pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in veščin na drugih 

visokošolskih zavodih, vključno z interno, nacionalno in mednarodno podprto 

mobilnostjo;  
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b. priznavanju znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih 

zavodih;  

c. svetovalnih storitvah, povezanih z vpisom, in drugih informacijah, povezanih s 

študijem, kot npr. karierni centri;  

• z ustrezno organiziranostjo študentov in njihovim soodločanjem v vseh organih 

upravljanja zavoda;  

• z rednim spremljanjem napredovanja študentov po študijskem programu in dolžine 

študija ter z oblikovanjem in izvajanjem ukrepov v primeru prenizke prehodnosti;  

• z urejenimi evidencami o svoji dejavnosti;  

• z vzpostavljenim sistemom spremljanja, ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti. 

 

9. člen 

Ustreznost kadrovske strukture SFU LJUBLJANA izkazuje:  

 

• s številom in strukturo sodelujočih v študijskih programih, ki opravljajo znanstveno, 

raziskovalno oziroma strokovno delo;  

• s kadrovskim načrtom ter dokazili o oblikah sodelovanja vseh visokošolskih učiteljev, 

sodelavcev in znanstvenih delavcev ter mednarodni mobilnosti, organizaciji in 

izvajanju sobotnega leta;  

• z učinkovitimi in transparentnimi postopki za izvolitve v naziv ter s takšno strukturo 

področij za izvolitve, ki zagotavlja stabilno kadrovsko strukturo in njen razvoj;  

• z dokazili o veljavni izvolitvi v nazive vseh visokošolskih učiteljev in visokošolskih 

sodelavcev, ki izvajajo študijski program;  

• s strukturo in številom podpornih delavcev – tj. strokovnih, upravnih in tehničnih 

sodelavcev, ki zagotavlja kakovostno podporo za izvajanje študijskih programov;  

• s tem, da so člani Senata izvoljeni tako, da so enakopravno zastopana vsa študijska 

področja oz. znanstvene discipline zavoda;  

• z upoštevanjem Minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih v Merilih za 

izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev;  

• z ustrezno organizirano podporo pedagoškemu procesu;  

• s tem, da so osebe, odgovorne za študentske zadeve, na zavodu v delovnem razmerju. 

 

10. člen 

SFU LJUBLJANA izkazuje usmerjenost na študente in njihovo kakovostno izobraževanje: 

 

• z usklajevanjem vpisa študentov s potrebami relevantnih okolij;  
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• z vključevanjem študentov v znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno dejavnost 

SFU LJUBLJANA, in sicer tako, da jih povezuje s programskimi in projektnimi skupinami 

ter vključuje v njihovo tekoče delo;  

• z razvitim sistemom spremljanja in povečevanja učinkovitosti študija študentov 

(tutorstvo in mentorstvo, govorilne ure za študente, forumi);  

• s tem, da se študentom zagotavlja:  

a. pomoč pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in veščin na drugih 

visokošolskih zavodih,  

b. priznavanje znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih,  

c. svetovalne storitve, povezane z vpisom, in druge informacije, povezane s študijem;  

• z razvidno opredeljenimi pristojnostmi, nalogami in dolžnostmi študentov v organih 

upravljanja SFU LJUBLJANA;  

• s sodelovanjem študentov pri vrednotenju in posodabljanju izvajanja študijskih 

programov;  

• z delovanjem študentov v skladu z relevantnimi splošnimi pravnimi akti;  

• z zagotavljanjem vključevanja študentov v procese spremljanja, ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti SFU LJUBLJANA;  

• s spremljanjem učnih izidov in pridobljenih kompetenc, da bi omogočili študentom in 

diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja tudi vključevanje v 

družbene procese in javno življenje;  

• z informiranjem študentov o zaposljivosti diplomantov. 

 

11. člen 

Kakovostne materialne razmere za izvajanje vseh svojih dejavnosti SFU LJUBLJANA izkazuje 

tako, da:  

  

• ima primerne prostore in opremo za uresničevanje svojega poslanstva, vizije in ciljev;  

• ima primerne prostore in opremo za izvajanje študijskih programov in drugih, s tem 

povezanih dejavnosti SFU LJUBLJANA, kot so znanstveno, raziskovalno oziroma 

strokovno delo;  

• je delovanje SFU LJUBLJANA in izvajanje študijskih programov podprto s sodobno 

informacijsko-komunikacijsko ter drugo učno tehnologijo in drugo opremo, ki je 

potrebna za izvajanje študijskih programov ter znanstvene, raziskovalne oziroma 

strokovne dejavnosti;  

• je kakovostna informacijsko-komunikacijska tehnologija stalno na voljo tudi 

študentom;  

• je z visokošolsko knjižnico v okviru SFU LJUBLJANA, ki zagotavlja ustrezne knjižnične 

informacijske storitve, omogočen dostop do ustreznega knjižničnega gradiva s področij 

študijskih programov SFU LJUBLJANA ter znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih 

področij, ki jih SFU LJUBLJANA razvija;  
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• študijsko gradivo in elektronske baze podatkov ustrezajo vsebini in stopnji študijskih 

programov ter da knjižnica ustreza določilom Zakona o knjižničarstvu; 

• število knjižničnega osebja in njihova usposobljenost ustrezajo domačim in evropskim 

standardom;  

• dokazuje ustreznost prostorov in opreme z dokazili o lastništvu ali najemu ter s 

popisom opreme, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti SFU LJUBLJANA;  

• so prostori SFU LJUBLJANA na taki lokaciji, kjer je omogočeno nemoteno izvajanje 

študijskih programov in znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno delo, ter 

ustrezajo številu vpisanih študentov;  

• so prostori in oprema primerni za študente s posebnimi potrebami;  

• redno pripravlja načrte za zagotavljanje finančnih, materialnih in drugih virov (vložkov), 

ki so potrebni za delovanje SFU LJUBLJANA, ter preverja njihovo izvajanje;  

• so sredstva zagotovljena za vse študijske programe, ki jih SFU LJUBLJANA izvaja, in vse 

dejavnosti SFU LJUBLJANA, ki so s tem povezane (znanstveno, raziskovalno oziroma 

strokovno delo) ter druge podporne dejavnosti;  

• zagotavlja sredstva za študijsko, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo iz različnih 

virov (sredstva ustanoviteljev, šolnine, proračunska sredstva, donacije, sponzorstva, 

sredstva iz evropskih in drugih mednarodnih sodelovanj ter projektov in druga 

sredstva, pridobljena na trgu);  

• načrtuje in razporeja sredstva, namenjena za izobraževalno, znanstveno-raziskovalno 

in strokovno delo;  

• sprotno spremlja porabo pridobljenih sredstev ter učinkovitost in uspešnost porabe pri 

posameznih dejavnostih ter o tem redno poroča Upravnemu odboru SFU LJUBLJANA 

ter drugim organom. 

 

12. člen 

Zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti SFU LJUBLJANA izkazuje tako, 

da: 

 

• ima oblikovano strategijo za zagotavljanje kakovosti in načrt za organizacijo sistema 

kakovosti;  

• ima Poslovnik kakovosti, iz katerega je razvidno, da bo sproti spremljala ter izboljševala 

kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje dejavnosti na področju izobraževalnega, 

znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela;  

• načrtuje periodične samoevalvacije;  

• redno zbira in analizira podatke o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja ter 

drugih, z njim povezanih dejavnosti;  

• ugotavlja pomanjkljivosti v izvajanju in odstopanja od načrtovanih aktivnosti ter 

dosežkov;  
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• v presojo svojega delovanja vključuje vse zaposlene, študente in druge relevantne 

deležnike. 

 

13. člen 

Ustrezno organizacijo in izvedbo študijskih programov SFU LJUBLJANA izkazuje:  

 

• z izvedbo študijskih programov, skladno s cilji, vsebino in obsegom akreditiranih 

študijskih programov;  

• z jasno določenimi in javno objavljenimi cilji, obsegom in vsebino študijskih 

programov; 

• z uporabo sodobnih metod učenja in poučevanja, ki omogočajo pridobivanje splošnih 

in predmetno-specifičnih kompetenc;  

• z uporabo metod preverjanja in ocenjevanja znanja, ki so javno objavljene in skladne s 

postavljenimi cilji in zahtevanimi kompetencami programov;  

• z določenimi in javno objavljenimi pogoji in postopki za pridobitev diplome ter 

znanstvenega oz. strokovnega naslova;  

• z javno objavljenimi pogoji za sprejem v študijski program;  

• z zagotavljanjem enakopravnosti študentov ter oseb s posebnimi potrebami. 

 

 

III. Mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

 

14. člen 

Splošni mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na SFU LJUBLJANA zajemajo:  

 

• Strategijo 2012–2016 kot izhodišče letnega načrtovanja.  

• Letno načrtovanje in poročanje, ki poteka v skladu z programom dela in finančnim 

načrtom SFU LJUBLJANA.  

• Samoevalvacijo, ki vključuje samoevalvacijsko poročilo, v katerem so dokumentirane 

in analizirane ugotovitve o dosežkih in pomanjkljivostih izvajanja dejavnosti SFU 

LJUBLJANA ter predlogi za odpravo napak in izboljšave. Vsakoletno samoevalvacijsko 

poročilo SFU LJUBLJANA temelji na evalvaciji izbranih kvantitativnih kazalcev po 

področjih z elementi kvalitativnega ovrednotenja.  

• Zunanja evalvacijo, ki vključuje presojo dosežkov delovanja SFU LJUBLJANA po 

področjih, ki jih določajo Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih 

zavodov in študijskih programov. Zunanja evalvacija vključuje primerjavo z 

akreditiranimi pogoji za ustanovitev SFU LJUBLJANA in akreditiranimi pogoji študijskih 

programov. Ključni element za izvedbo zunanje evalvacije je samoevalvacijsko poročilo 

SFU LJUBLJANA. Zunanjo evalvacijo načrtuje in organizira Nacionalna agencija RS za 

kakovost v visokem šolstvu.  
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• Akreditacijo (prva in podaljšana), ki predstavlja ugotavljanje izpolnjevanja z zakonom 

določenih pogojev in presoja izpolnjevanja meril ter kakovosti delovanja zavoda SFU 

LJUBLJANA oziroma izvajanja študijskih programov SFU LJUBLJANA. 

 

15. člen 

SFU LJUBLJANA mora pripraviti in hraniti naslednjo dokumentacijo:  

 

• letni program dela;  

• letni načrt samoevalvacije;  

• letno poročilo;  

• samoevalvacijsko poročilo;  

• študentsko anketo;  

• poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti;  

• drugo dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo samoevalvacije.  

• strateški načrt; 

• vse evidence, ki jih vodi SFU LJUBLJANA na podlagi Zakona o visokem šolstvu in drugih 

zakonov;  

• poslanstvo in vizijo; 

 

 

IV. Odgovornost spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

 

16. člen 

Na podlagi Statuta SFU LJUBLJANA so za spremljanje in zagotavljanje kakovosti odgovorni vsi 

zaposleni, posebno odgovornost pa nosijo direktor, dekan, Senat, Upravni odbor in 

Študentski svet SFU LJUBLJANA. 

17. člen 

Naloge direktorja so predvsem:  

  

• vzpostavitev ustreznih strokovnih služb za spremljanje in zagotavljanje kakovosti;  

• razvoj mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti;  

• skrb za redno delovanje mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti;  

• odločanje o občasnih poglobljenih samoevalvacijah;  

• sprejemanje meril (kazalcev) kakovosti v soglasju s Senatom SFU LJUBLJANA;  

• predlaganje in sprejemanje ukrepov za izboljšanje kakovosti v okviru svojih 

pristojnosti. 

 

18. člen 

Naloge dekana so predvsem:  
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• usklajevanje načrtovanja, izvajanja in nenehnega izboljševanja aktivnosti na področju 

celovitega obvladovanja kakovosti sistema vodenja SFU LJUBLJANA, njenih študijskih 

programov ter izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela;  

• zagotavljanje, da so procesi, potrebni za sistem vodenja kakovosti, vzpostavljeni, se 

izvajajo in vzdržujejo;  

• poročanje Senatu SFU LJUBLJANA o delovanju sistema vodenja kakovosti in kakršni koli 

potrebi za njegovo izboljševanje;  

• zagotavljanje dvigovanja zavesti o zahtevah odjemalcev (študenti, naročniki) SFU 

LJUBLJANA;  koordiniranje in izvajanje letne samoevalvacije ter priprave na zunanjo 

evalvacijo;  

• opravljanje strokovnega dela v zvezi z načrtovanjem, oblikovanjem ter obvladovanjem 

dokumentacije sistema vodenja kakovosti SFU LJUBLJANA;  

• skrb za izvedbo študentskih anket in izvedbo individualnih razgovorov s posameznimi 

učitelji na podlagi rezultatov teh anket;  

• predlaganje in sprejemanje ukrepov za izboljšanje kakovosti v okviru svojih 

pristojnosti. 

• Za operativno izvedbo lahko dekan pooblasti predsednika Komisije za kakovost. 

 

19. člen 

Senat SFU LJUBLJANA daje v skladu z določili Statuta SFU LJUBLJANA soglasje k merilom za 

ocenjevanje kakovosti in sprejema usmeritve za izboljšanje izobraževalnega, 

znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela.  

 

Senat najmanj enkrat letno razpravlja o samoevalvacijskem poročilu ter sprejema usmeritve 

za izboljšave. 

 

20. člen 

Za redno spremljanje kakovosti in za oblikovanje predlogov Senat SFU LJUBLJANA na predlog 

dekana SFU LJUBLJANA izvoli člane Komisije za kakovost, ki jo sestavljajo trije člani, in sicer en 

visokošolski učitelj, en strokovni sodelavec in en predstavnik študentov. 

 

21. člen 

Naloge Komisije za kakovost so v skladu s sprejetimi akti predvsem:  

 

• priprava samoevalvacijskega poročila;  

• razprava o letnem programu dela z vidika ciljev in ukrepov za izboljšanje kakovosti;  

• obravnava letnega poročila dela SFU LJUBLJANA, vključno s poročilom o 

znanstvenoraziskovalnem delu;  

• razprava o pristopu k občasnim (letnim) poglobljenim samoevalvacijam, o rezultatih 

evalvacij in ustreznih ukrepih;  
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• razprava o delovanju posameznih mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti ter oblikovanje predlogov za njihovo izpopolnjevanje;  

• poročanje Senatu in Upravnemu odboru SFU LJUBLJANA o dosežkih na področju 

kakovosti in oblikovanje predlogov za izboljšave, o katerih odločata oba organa;  

• spremljanje izvedbe študentskih anket in pripravljanje predlogov za izboljšave 

njihovega izvajanja in uporabe;  

• spremljanje delovanja sistema za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in 

pripravljanje predlogov za njegove izboljšave;  

• sodelovanje z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu. 

 

22. člen 

Upravni odbor SFU LJUBLJANA v skladu s svojimi pristojnostmi sprejema finančne ukrepe za 

dodatno spodbujanje kakovosti delovanja SFU LJUBLJANA ter lahko v ta namen ustrezno 

razporeja finančna sredstva.  

Upravni odbor enkrat letno obravnava poročilo o samoevalvaciji SFU LJUBLJANA. 

 

23. člen 

Študentski svet v skladu s svojimi pooblastili: 

 

• spremlja izvajanje izobraževalne dejavnosti, služb za študente in obštudijske 

dejavnosti in daje predloge za izboljšave; 

• enkrat letno obravnava poročilo o samoevalvaciji SFU LJUBLJANA; 

• sodeluje v habilitacijskem postopku in v skladu s Statutom SFU LJUBLJANA in 

pravilniki daje mnenja o izvolitvi oz. ponovni izvolitvi učiteljev in sodelavcev; 

• imenuje predstavnike študentov, ki sodelujejo v Komisiji za kakovost in v organih, ki 

pripravljajo in izvajajo študentske ankete o študiju in pedagoškem delu. 

 

 

V. Samoevalvacija 

 

24. člen 

SFU LJUBLJANA redno izvaja samoevalvacijo, ki vključuje:  

 

• evalvacijo poučevanja, ki jo podajo študenti in drugi relevantni deležniki iz okolja;  

• evalvacijo vseh dejavnosti;  

• evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov iz nacionalnega in mednarodnega okolja ter 

finančne uspešnosti;  

• dokumentiranje razvoja SFU LJUBLJANA v povezavi z razvojem relevantnega okolja;  

• dokumentiranje pomanjkljivosti in napak;  

• analizo dosežkov;  
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• oceno kakovosti vseh dejavnosti SFU LJUBLJANA in oblikovanje predlogov za izboljšave. 

 

25. člen 

Namen samoevalvacije je evalvacija (pregled, analiza) dosežkov in priprava ter izvedba 

ukrepov za nadaljnji razvoj dejavnosti SFU LJUBLJANA. Samoevalvacijsko poročilo vključuje 

dokumentirane in analizirane ugotovitve o dosežkih in pomanjkljivostih izvajanja dejavnosti 

ter predloge za odpravo napak oziroma izboljšave. 

 

26. člen 

 Komisija za kakovost vsako leto, do 30. novembra za preteklo študijsko leto, pripravi 

samoevalvacijsko poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti na SFU LJUBLJANA. 

 

27. člen 

Komisija za kakovost pred pripravo samoevalavacijskega poročila pripravi načrt 

samoevalvacije, ki vključuje naslednje elemente:  

• cilje;  

• omejitve;  

• pregled;  

• kriterije;  

• potrebne informacije;  

• terminski načrt;  

• odgovornosti in zadolžitve posameznih članov komisije. 

 

28. člen 

V postopku samoevalvacije Komisija za kakovost zbere relevantne kvantitativne in kvalitativne 

informacije ter določi kriterije ocenjevanja po interpretaciji zbranih informacij. 

 

29. člen 

Komisija za kakovost obravnava dejansko stanje posameznih področij iz 6. člena Poslovnika 

kakovosti, oblikuje oceno tega stanja in pripravi predloge možnih ukrepov za odpravljanje 

ugotovljenih pomanjkljivosti. 

 

Samoevalvacijsko poročilo vključuje povzetek stanja na vseh področjih iz 6. člena Poslovnika 

kakovosti. Vključuje jasno oblikovana priporočila za vzdrževanje in nadaljnje izboljševanje 

kakovosti, ki temeljijo na ugotovljenih prednostih in slabostih. 

 

30. člen 

S samoevalvacijskim poročilom so seznanjeni vsi zaposleni in študenti ter je objavljeno na 

spletni strani fakultete. 
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31. člen 

O svojem delu Komisija za kakovost poroča Senatu in Upravnemu odboru SFU LJUBLJANA. 

Poročilo vsebuje:  

• pregled dela komisije;  

• analizo stanja;  

• predloge za izboljšave in  

• predloge, postopke in ukrepe za odpravo pomanjkljivosti sistema za spremljanje, 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na SFU LJUBLJANA. 

 

32. člen 

Poročilo Komisije za kakovost obravnavajo Senat, Upravni odbor in Študentski svet, ki 

sprejmejo predlagane ukrepe oziroma predlagajo druge. Vodstvo SFU LJUBLJANA je 

zavezano, da sprejete ukrepe izvede. 

 

33. člen 

SFU LJUBLJANA je vključena v sistem menedžmenta kakovosti na SFU Dunaj, tako da se 

povezuje z delovnimi telesi in instrumenti za kontrolo kvalitete pedagoškega in 

raziskovalnega dela, ki obstajajo na SFU. Zastopnik SFU LJUBLJANA ima za ta namen mesto v 

Senatu SFU in v Študijski komisiji SFU.  

 

Najmanj na začetku in ob koncu vsakega semestra so redna srečanja med predstavniki SFU 

Dunaj in predstavniki SFU Dunaj, kjer se obravnavajo naslednje teme: 

 

- sprejem novih študentov in vključevanje različnih psihoterapevtskih metod 

- informacije o praksi študentov 

- podeljevanje statusa specializanta pod supervizijo, ki omogoča psihoterapevtsko prakso 

- analiza študentov, ki so s študijem zaključili ali ga prekinili 

- predlogi za diplomske naloge na prvi in drugi stopnji in njihova povezava z obstoječimi 

raziskovalnimi področji SFU LJUBLJANA 

- publikacije učiteljev in študentov 

- načrtovanje in izpeljava konferenc, kongresov in drugih strokovnih prireditev. 

 

Zapisniki teh srečanj se posredujejo Rektoratu in Senatu SFU Dunaj.  

 

Za stalen pretok informacij in koordinacijo kontrole kvalitete med SFU Dunaj in SFU 

LJUBLJANA je s strani SFU Ljubljana odgovoren poseben koordinator. 

 

34. člen 

Komisija za kakovost mora pri opravljanju svojega dela zagotoviti varstvo osebnih podatkov in 

tajnih poslovnih podatkov v skladu z zakonodajo, ki navedeno področje ureja. 
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VI. Zunanja evalvacija  

 

35. člen 

Zunanja evalvacija je postopek presoje dosežkov delovanja SFU LJUBLJANA po področjih 6. 

člena Poslovnika kakovosti. Zunanja evalvacija vključuje primerjavo z akreditiranimi pogoji za 

ustanovitev SFU LJUBLJANA in študijskimi programi SFU LJUBLJANA.  

 

Ključen element za izvedbo zunanje evalvacije je samoevalvacijsko poročilo SFU LJUBLJANA 

kot dokazilo o izvedenih samoevalvacijah.  

 

Zunanja evalvacija se lahko izvede tudi kot izredna evalvacija in se lahko opravi kadar koli v 

času veljavnosti akreditacije, torej pred iztekom sedemletnega obdobja, za katerega je 

akreditacija podeljena. Izredna evalvacija se lahko izvede tudi na pobudo ustanoviteljev, 

ministrstva, študentov ali drugih visokošolskih deležnikov, kadar ti upravičeno sumijo, da gre 

za večje kršitve pri delovanje oziroma izvajanju študijskega programa SFU LJUBLJANA.  

Zunanjo evalvacijo načrtuje in organizira ter izvaja Nacionalna agencija RS za kakovost v 

visokem šolstvu. 

 

 

VII. Akreditacija 

 

36. člen 

Akreditacija (prva in podaljšana) predstavlja ugotavljanje izpolnjevanja z zakonom določenih 

pogojev in presojo izpolnjevanja meril ter kakovosti delovanja oziroma izvajanja študijskih 

programov SFU LJUBLJANA.  

Pogoj za podaljšanje akreditacije je zunanja evalvacija SFU LJUBLJANA, ki se opravi pred 

iztekom veljavne akreditacije.  

S podaljšanjem akreditacije po opravljeni zunanji evalvaciji SFU LJUBLJANA podaljša javno 

veljavnost študijskih programov.  

Postopek za pridobitev podaljšanja akreditacije se začne na predlog SFU LJUBLJANA.  

Akreditacije izvaja Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu. 

 

 

VIII. Prehodne in končne določbe 

 

37. člen 

Poslovnik kakovosti SFU Ljubljana velja z dnem, ko ga sprejme Senat SFU LJUBLJANA. 
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Direktor SFU LJUBLJANA: 

Mag. Miran Možina 

 

 

  



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

153 
 

 

15.5 PRILOGA 5 
 

Pravilnik o organizaciji raziskovalnega in razvojnega dela 

Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani 
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PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RAZISKOVALNEGA IN 

RAZVOJNEGA DELA  

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

      

Ljubljana, 2014 
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Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo v Ur. l. RS št. 

119/2006) in Statuta Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani z dne 04.09.2014, je senat Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze 

Sigmunda Freuda v Ljubljani na svoji seji  dne 10.11.2014 sprejel naslednji  

 

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RAZISKOVALNEGA IN  

RAZVOJNEGA DELA FAKULTET ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

PREAMBULA: Raziskovalno in razvojno delo na Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani temelji na inovativnosti, etičnosti in uporabi specifičnih 

metod raziskovanja na področju psihoterapevtske znanosti. 

 

Predmet in namen pravilnika 

 

1. člen 

Ta pravilnik določa pravila organizacije ter pristojnosti in odgovornosti v zvezi z raziskovalnim 

in razvojnim delom na Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani (fakulteta), načrtovanjem, izvedbo, dokumentiranjem, poročanjem, objavo 

rezultatov raziskav in razvoja, spremljanjem, podporo in arhiviranjem raziskovalnega dela, ne 

glede na način oz. vir financiranja posameznih projektov oz. raziskav. 

 

S tem pravilnikom fakulteta organizira raziskovalno delo tako, 

• zagotavlja pogoje za izvajanje raziskovalnega in razvojnega dela,  

• da so jasne pristojnosti in odgovornosti tako v zvezi s posameznimi raziskovalnimi in 

razvojnimi projekti kot raziskovalnim in razvojnim delom fakultete v celoti, 

• da so jasne usmeritve in okvirji delovanja raziskovalnega in razvojnega dela in da je le-

to usklajeno z usmeritvami fakultete ter sledi stanju in razvoju stroke in znanosti v 

svetu, 

• da raziskovalno in razvojno delo spodbuja s celovito logistično podporo, 

• da je raziskovalno in razvojno delo transparentno in so vse pristojne osebe obveščene 

o stanju in imajo vpogled v aktivnosti na tem področju, 

• da fakulteta hrani dokumentacijo in gradi bazo znanja o svojem raziskovalnem in 

razvojnem delu in omogoča stalne izboljšave kakovosti raziskovalnega in razvojnega 

dela, 
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• da racionalno, učinkovito in gospodarno troši vire, ki so na voljo za raziskovalno in 

razvojno delo, 

• da promovira rezultate raziskovalnega in razvojnega dela v znanosti in stroki in tudi 

širši javnosti ter se aktivno vključuje v implementacijo teh rezultatov v prakso. 

 

 

Pooblastila in odgovornosti 

 

2. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje je pooblaščen in odgovoren za: 

• razvoj in promocijo raziskovalnega in razvojnega dela na fakulteti, 

• sodelovanje z drugimi institucijami pri pridobivanju novih raziskovalnih in razvojnih 

projektov, 

• pravočasno predložitev programa raziskovalnega in razvojnega dela fakultete, ki je 

usklajen s strateškimi usmeritvami fakultete ter stanjem razvoja stroke in znanosti v svetu, 

• izpolnitev ciljev programa raziskovalnega in razvojnega dela, 

• formiranje in vodenje raziskovalno-razvojnega kolegija, 

• zagotavljanje dostopnosti podatkov o raziskovalnem in razvojnem delu fakultete 

pedagoškim delavcem in raziskovalcem fakultete,  

• pripravo poročil o izvedbi raziskovalnega in razvojnega dela na fakulteti. 

 

3. člen 

Nosilec projekta je pooblaščen in odgovoren za: 

• vodenje projekta od zagona in izpolnitev načrtovanih in/ali razpisnih obveznosti in zahtev,  

• takojšnje sporočanje tajniku fakultete o finančnih in kadrovskih spremembah, ki nastanejo 

pri izpolnjevanju načrtovanih in/ali razpisnih obveznosti, 

• pravočasno podajanje informacij in podatkov tajniku fakultete o pogodbenih določilih, ki 

opredeljujejo nabavo ali storitev tretjih oseb,  

• skrb za aktivnosti v povezavi z zaprtjem projekta (oddaja poročil v arhiv in razpisovalcu). 

 

4. člen 

Član projektne skupine je pooblaščen in odgovoren za: 

• izvedbo predvidenih nalog v okviru načrta projekta, 

• oddajo raziskovalnega gradiva nosilcu projekta, 

• obveščanje nosilca projekta o morebitnih težavah ali odstopanju od načrtovanih nalog. 

 

5. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje je pooblaščen in odgovoren za to, da so opravljene 

naslednje naloge: 
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• spremljanje objav razpisov in obveščanje članov raziskovalno-razvojnega kolegija in 

pedagoških delavcev fakultete, 

• aktivno sodelovanje pri prijavi projekta, pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije, 

• koordinacija in komuniciranje s tajnikom fakultete oziroma odgovornimi osebami v 

organizaciji – koordinatorki projekta, pri katerem je fakulteta partner, glede porabe časa 

in finančnih virov, 

• aktivno sodelovanje pri pripravi projektnega načrta s pregledom konsistentnosti časa in 

virov, 

• aktivno sodelovanje pri pripravi poročil o porabi časa in virov na projektu,  

• aktivno sodelovanje pri pripravi končnih poročil na projektu: pregled konsistentnosti 

časovnic, priprava finančnega poročila ob zaključku projekta in ob vmesnih poročilih, 

• sodelovanje na sestankih projektne skupine, če je to potrebno, 

• sodelovanje na sestankih za spremljanje in podporo projekta,  

• pregled izvedbe projekta glede na finančni načrt,  

• pregled pogojev porabe sredstev in pogojev poročanja pri odprtem projektu, obveščanje 

nosilke o morebitnih tveganjih, 

• vodenje evidenc o porabi časa, finančnih in drugih virov na projektu, o prijavah na razpise, 

o potrjenih prijavah (odprti projekti), vodenje evidenc in baze podatkov o zaključenih 

projektih, 

• vodenje zapisov v zvezi z nabavo in tujimi storitvami pri javnih naročilih večje vrednosti, 

• arhiviranje oddanih prijav, 

• organizacijo in izvedbo pregledov projektov po izvedbi, 

• pripravo analize učinkovitosti projektov, kadar so na voljo podatki o dejanski porabi časa, 

• redne prilagoditve standardiziranih postopkov in dokumentov projektnega vodenja, 

• informiranje nosilke projekta in članic projektne skupine o standardiziranih postopkih 

projektnega vodenja in o usmeritvah fakultete. 

 

 

II. PROGRAM RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA FAKULTETE 

  

6. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje v roku 60 dni od imenovanja predloži in predstavi senatu 

fakultete program raziskovalnega in razvojnega dela fakultete, ki je usklajen s strateškimi 

usmeritvami fakultete, s stanjem razvoja stroke in znanosti v svetu ter s smernicami, sprejetimi 

na raziskovalno-razvojnih kolegijih fakultete.  

 

7. člen 

Program raziskovalnega in razvojnega dela fakultete mora vsebovati najmanj: 
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1. oceno obstoječega stanja raziskovalnega in razvojnega dela na fakulteti s poudarki na 

identifikaciji priložnosti za izboljšave, 

2. smernice in cilje razvojnega in raziskovalnega dela fakultete v naslednjem obdobju; 

3. način ocenjevanja doseganja ciljev. 

 

O programu razpravlja senat fakultete in lahko predlaga dopolnitve oz. spremembe.  

III. RAZISKOVALNO-RAZVOJNI KOLEGIJ 

 

8. člen 

Raziskovalno-razvojni kolegij je mesto za obveščanje, predstavitev načrta projekta in 

rezultatov projekta, za izmenjavo mnenj in posvetovanje o raziskovalnem in razvojnem delu 

fakultete. 

 

Obvezni člani raziskovalno-razvojnega kolegija so: 

• prodekan za znanstveno raziskovanje, ki ga vodi, 

• nosilci tekočih projektov, 

• tajnik fakultete, ki piše zapisnik. 

 

Vsi raziskovalni in pedagoški delavci so vabljeni na sestanke in se jih udeležujejo po lastni 

presoji. 

 

9. člen 

Raziskovalno-razvojni kolegij se sestaja najmanj enkrat mesečno ob rednih terminih, ki jih 

določi direktor fakultete.  

 

Dnevni red sej raziskovalno-razvojnega kolegija oblikuje prodekan za znanstveno raziskovanje 

v sodelovanju s člani in članicami raziskovalno-razvojnega kolegija. 

 

 

IV. KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO 

 

10. člen 

Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo sestavljajo štirje visokošolski učitelji oziroma 

znanstveni delavci in predstavnik študentov. Vodja pristojen za znanstveno-raziskovalno delo, 

je predsednik te komisije. Senat imenuje tri člane komisije iz vrst visokošolskih učiteljev 

oziroma znanstvenih delavcev na predlog dekana, člana komisije, ki je predstavnik študentov, 

pa na predlog študentskega sveta.  

 

  

V. PRIJAVLJANJE RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV 
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11. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje stalno spremlja objave razpisov zlasti na teme iz 

programa raziskovalnega in razvojnega dela fakultete.  

 

Prodekan za znanstveno raziskovanje obvesti vse pedagoške delavce in raziskovalce na 

fakulteti o objavi razpisa po elektronski pošti in z objavo na intranetu, ki vključuje: 

• datum in mesto objave, 

• vrednost razpisa, 

• predmet razpisa, 

• rok za oddajo prijav, 

• povezavo na spletno stran razpisa, če je ta objavljen na svetovnem spletu, oz. 

posnetek uradne objave v celoti. 

 

12. člen 

Nosilec projekta, ki se odloči za prijavo na razpis, vsaj 14 dni pred rokom za oddajo prijav 

oziroma v razumnem času glede na zahtevnost prijave projekta oziroma obvesti prodekana in 

mu posreduje najmanj naslednje podatke: 

 

• ime nosilca prijave in članov skupine za pripravo prijave na razpis,  

• temo oz. naziv raziskovalnega oz. razvojnega projekta, 

• ime nosilca raziskovalnega oz. razvojnega projekta,  

• predvideni termin oddaje prijave. 

 

V tem času prodekan za znanstveno raziskovanje prouči gradivo razpisa in opozori nosilca 

projekta na določene pogoje in tveganja. 

 

13. člen 

Nosilec prijave projekta je odgovoren za pripravo načrta projekta, pripravo razpisne 

dokumentacije in razdelitev nalog za izpolnjevanje razpisne dokumentacije med člane 

projektne skupine.  

 

14. člen 

Pri postopku izpolnjevanja in oddaje vloge nosilec prijave upošteva roke, ki jih postavijo 

razpisovalec in fakulteta. S temi roki se nosilec seznani pri vodji/prodekanu za znanstveno 

raziskovanje. 

 

15. člen 

Nosilec prijave identično kopijo vloge hkrati kot razpisovalcu odda v prodekanu za znanstveno 

raziskovanje. 
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16. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje v sodelovanju z nosilcem projekta pripravi finančno 

konstrukcijo projekta v skladu z navodili razpisovalca in pravili fakultete.  

 

17. člen 

Za pregledno poslovanje se vodi znanstvena in raziskovalna dejavnost organizacijsko in 

stroškovno ločeno od ostalih dejavnosti fakultete. 

 

 

18. člen 

Fakulteti pri projektih po mednarodnih natečajih in drugih mednarodnih projektov pripadajo 

s pogodbo določena sredstva za kritje režijski stroškov. Eventualni drugi prispevki se 

obračunavajo skladno s pogoji in navodili, določenimi v pogodbi. 

 

19. člen 

Za projekte po internih natečajih, si fakulteta prispevka ne obračuna. 

 

20. člen 

Za projekte po domačih natečajih, si fakulteta obračuna 20% prispevek. 

 

21. člen 

Za projekte in svetovanja za znanega naročnika, si fakulteta obračuna 20% prispevek. Osnova 

za obračun je celoten prihodek projekta. 

 

22. člen 

Iz prispevkov se fakulteti krijejo naslednji stroški: 

 

- računovodski stroški 

- tekoči stroški, povezani z uporabo in vzdrževanjem prostorov. 

 

23. člen 

V primeru, da na projektu sodelujejo podizvajalci, se v predhodnih členih navedeni prispevki 

obračunajo zgolj od dela projekta oz. od realiziranega prihodka projekta, ki se izvaja preko 

fakultete. 

 

24. člen 

Če razpisovalec projekta zahteva lasten finančni vložek fakultete v raziskovalni oz. razvojni 

projekt, o tem na predlog nosilca prijave odloča Upravni odbor fakultete v skladu s smernicami 

programa raziskovalnega in razvojnega dela. 
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25. člen 

Vse pogodbe, ki predvidevajo prispevek fakultete manjši od navedenega v 19. oz. 20. členu, 

odobri Upravni odbor fakultete. 

 

 

VI. VODENJE RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV 

  

Začetek projekta 

 

26. člen 

Projekt se lahko začne izvajati po dveh poteh: 

• če je izbran za financiranje pri razpisovalcu projekta 

• če ga financira fakulteta iz svojih sredstev in je projekt sprejet v finančni načrt 

fakultete.  

 

27. člen 

Nosilec projekta in prodekan za znanstveno raziskovanje se medsebojno obvestita o rezultatih 

razpisa projekta; če je projekt odobren, prodekan za znanstveno raziskovanje takoj po prejetju 

obvestila o pridobitvi projekta pregleda in pripravi pogodbeno dokumentacijo v sodelovanju z 

nosilcem projekta in tajnikom fakultete.  

 

Podlaga za pripravo dokumentacije je vloga za projekt, ki se po pridobitvi projekta praviloma 

ne spreminja. Če v vlogi ni vseh podatkov za pripravo pogodbene dokumentacije, jih mora 

zagotoviti nosilec projekta.  

 

28. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje odpre nov raziskovalni oz. razvojni projekt v evidencah, 

ki jih vodi. 

 

29. člen 

Nosilec projekta v roku enega meseca od pridobitve raziskovalnega oz. razvojnega projekta 

skliče uvodni sestanek projektne skupine, na katerem razdeli naloge, določi njihove nosilce in 

roke za izvedbo in datum naslednjega sestanka. 

 

 

Načrtovanje projektov 

 

30. člen 
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Pri načrtovanju projekta nosilec projekta s soglasjem članov v roku enega meseca od 

pridobitve projekta imenuje projektno skupino, določi naloge in izvajalce nalog, projektne 

mejnike in terminski in finančni načrt projekta, ki ga pripravi v sodelovanju s prodekanom za 

znanstveno raziskovanje. 

 

Izdelan finančni načrt s predvidenimi stroški projekta s podpisom potrdijo nosilec projekta in 

člani projektne skupine ter ga oddajo tajniku fakultete. 

 

V programski skupini se materialni stroški in drugi stroški razdelijo v enakih deležih, kot so 

sicer razdeljeni FTE na člana skupine, razen če se člani skupine o tem dogovorijo drugače in to 

potrdijo s podpisi vseh članov. 

 

31. člen 

O razbremenitvi pedagoških delavcev zaradi opravljanja raziskovalnega dela odloči dekan 

praviloma ob pripravi vsakoletnega načrta izvedbe študijskih programov, po potrebi pa tudi 

med študijskim letom. Če se pedagoškemu delavcu med študijskim letom zmanjša posredna 

in neposredna pedagoška obveznost, se istočasno v letnem delovnem načrtu člana določi, kdo 

bo delo opravil ter se temu ustrezno popravi tudi osebne letne načrte dela teh pedagoških 

delavcev. 

 

Pedagoški delavec, ki želi uveljavljati razbremenitev, v predlogu dekanu opredeli obseg, 

vsebino razbremenitve in čas trajanja razbremenitve in navede in zagotovi ustrezen finančni 

vir za kritje stroškov razbremenitve. 

V primeru začasne razbremenitve zaradi raziskovalnega dela na projektu ima pedagoški 

delavec pravico, da po izteku projekta spet prevzame pedagoške obveznosti v obsegu, kot jih 

je imel prej. 

 

Finančni vir mora v celoti pokriti delež posrednih in neposrednih stroškov dela, ki mora biti 

enak deležu razbremenitve. V neposredne stroške dela štejejo: plača, prispevki in davki, 

prevoz na delo in iz njega, regres za prehrano.  

 

32. člen 

Če med izvajanjem projekta pride do nujnih sprememb zasedbe projektne skupine ali 

sprememb, ki imajo finančne učinke, nosilec o tem obvesti prodekana za znanstveno 

raziskovanje, ta pa tajnika fakultete in po potrebi tudi razpisovalca projekta. 

 

 

Spremljanje in podpora pri izvajanju projektov 

 

33. člen 
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Med aktivnosti spremljanja in podpore sodijo sestanki projektne skupine, evidentiranje ur na 

projektih v evidence projektne pisarne, kadar to zahteva razpisovalec, interno in eksterno 

poročanje, postopki v primeru sprememb.  

 

34. člen 

Formalno evidenco ur porabljenega časa na projektu, če to zahteva razpisovalec oz. določa 

pogodba, vodi in o njej poroča nosilec projekta. 

 

35. člen 

Nosilec vsakega projekta, tudi nosilec priprave vloge za razpis poskrbi, da se za vsak sestanek, 

kjer se uvajajo znatne spremembe načrta projekta oz. določajo naloge, vodi zapisnik sestanka, 

ki ga podpisanega v originalu hrani v projektni dokumentaciji.  

 

Zapisnik sestanka podpišejo oz. odobrijo (npr. po elektronski pošti) vsi udeleženci.  

 

 

 

36. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje in tajnik fakultete sta po funkciji zadolžena za 

spremljanje in podporo vsakega projekta.  

 

Če obstaja nevarnost, da bo prišlo do kršitve pogodbe, lahko dekan skliče  sestanek projektne 

skupine z namenom raziskovanja okoliščin in varovanja interesov fakultete ter varovanja 

avtonomije raziskovalnega dela projektne skupine. 

 

37. člen 

Eksterno poročanje financerju o stanju na projektu je na krovni ravni navadno opredeljeno že 

v pogodbeni dokumentaciji, podrobneje pa v načrtu projekta.  

 

Eksterno poročanje o projektu je dolžnost in odgovornost nosilke projekta, ki za primer svoje 

odsotnosti za poročanje določi namestnico.  

 

38. člen 

Za podpisovanje projekte dokumentacije vodja projekta pooblasti enega od članov projektne 

skupine.  Kopijo pooblastila odda tajniku fakultete.  

 

 

Zaprtje projektov 

39. člen 
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Ko nosilec projekta preda vse pogodbene rezultate in dokumente v skladu s pogodbenimi 

določili razpisovalcu in ko od razpisovalca projekta prejme potrditev, o tem nemudoma 

obvesti projektno pisarno, ki projekt zapre. 

 

40. člen 

Po zaprtju projekta prodekan za znanstveno raziskovanje praviloma izvede pregled projekta in 

dokumentira rezultate pregleda.  

 

Člani projektne skupine in vodja projekta v pregledu projekta po izvedbi sodelujejo tako, da 

zagotovijo morebitne dodatne informacije, ki jih potrebuje prodekan za znanstveno 

raziskovanje. 

 

O predčasnem zaprtju projekta odloča direktor fakultete kot podpisnik pogodb na predlog 

nosilca projekta ali prodekana za znanstveno raziskovanje.  

 

 

 

 

 

 

VII. POROČANJE O RAZISKOVALNEM IN RAZVOJNEM DELU FAKULTETE 

 

41. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje pripravi celostno poročilo o raziskovalnem in razvojnem 

delu fakultete, ki vsebuje: 

 

1. oceno trenutnega stanja raziskovalnega in razvojnega dela na fakulteti s poudarki na 

identifikaciji priložnosti za izboljšave,  

2. dosežene cilje in usmeritve in pojasnila o morebitnih odstopanjih od načrtov; 

3. seznam izvedenih raziskovalnih in razvojnih projektov in raziskovalnih in razvojnih 

projektov v teku ter porabo virov v primerjavi z načrtovanimi in pojasnila za odstopanja od 

načrtov. 

 

Skupno poročilo o raziskovalnem in razvojnem delu fakultete prodekan za znanstveno 

raziskovanje vključi v poslovno poročilo fakultete, ki ga pripravlja tajnik fakultete. 

 

 

IX. POGOJI, KRITERIJI IN POSTOPKI ZA IZVOLITEV V RAZISKOVALNI NAZIV 

 

42. člen 
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Pogoji in merila za izvolitev v posamezni raziskovalni naziv se ugotavljajo v skladu z 

normativnimi akti Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS, in sicer: 

 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. L. RS, št.: 22/06 in 61/06 Zdru-1); 

- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS, št.: 41/09, 55/11 in 80/12); 

- Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Ur. L. RS, št.: 41/2009). 

 

43. člen 

Znanstveni delavci so voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: asistent, znanstveni 

sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik. 

 

Znanstveni delavci so ob izpolnjevanju pedagoških pogojev lahko izvoljeni tudi v ustrezne 

nazive visokošolskih učiteljev. 

 

Vrstni red izvolitev iz prvega odstavka tega člena se smiselno enako uporablja tudi za 

strokovno – raziskovalne in razvojne nazive. 

 

44. člen 

Postopek za izvolitev v raziskovalni naziv se začne na podlagi vloge raziskovalca, vendar ne prej 

kot šest mesecev pred potekom veljavnosti izvolitve. Fakulteta je dolžna o tem pravočasno 

obvestiti nosilca naziva. 

 

Pisno vlogo z navedbo področja, za katerega se želi habilitirati, mora kandidat vložiti na 

Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. 

Vloga je predčasna, če je vložena prej kot šest mesecev pred potekom veljavnega naziva, sicer 

je vloga redna. 

 

Postopek za predčasno izvolitev v naziv, ki temelji na izjemnem dosežku kandidata, lahko 

sprožijo trije raziskovalci istega ali višjega naziva, za katerega je kandidat predlagan, ki napišejo 

tri neodvisne utemeljitve. 

 

45. člen 

Kandidat ob prijavi za pridobitev naziva raziskovalca predloži: 

 

- Prošnjo z navedbo raziskovalnega področja, izjemoma predmeta, 

- Življenjepis, iz katerega je razvidno kandidatovo strokovno, znanstveno-raziskovalno in 

izobraževalno delo, 

- Bibliografijo, zavedeno v sistemu SICRIS (COBISS, WoS) 

- Dokazila o izvolitvi v naziv, če ga je že imel; pri prvi izvolitvi tudi dokazila o dosedanjih 

zaposlitvah, 
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- Overjene prepise visokošolske, univerzitetne, magistrske, specialistične ali doktorske 

diplome, 

- Dokazilo o znanju tujih jezikov pri prvi izvolitvi. 

 

Če komisija za imenovanje v nazive (komisija) ugotovi, da je predložena prošnja in 

dokumentacija nepopolna ali neustrezno sestavljena, pozove kandidata, da najkasneje v 15 

dneh odpravi pomanjkljivosti. Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se 

šteje, da je predlog umaknil. 

 

46. člen 

Če je bloga kandidata popolna, komisija preveri, ali kandidat izpolnjuje pogoje za izvolitev ter 

obravnava vse kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti kandidata, pri čemer 

posebej upošteva pet najpomembnejših znanstvenih oz. drugih relevantnih dosežkov, ki jih je 

kandidat navedel, in upošteva celotno bibliografijo kandidata, zavedeno v sistemu SICRIS 

(COBISS, WoS). 

 

Na podlagi ugotovljenih pogojev in ostalih kazalcev in meril komisija predlaganega kandidata 

izvoli v višji oziroma isti naziv ali na predlog kandidata za izvolitev v predlagani raziskovalni 

naziv s sklepom zavrne. 

 

Če kandidat meni, da je v postopku izvolitve prišlo do kršitev, ki bi lahko vplivale na odločitev, 

sme v roku osmih dni od prejema sklepa podati obrazloženo pisno vlogo z dokazili, v kateri 

predlaga, da komisija ponovno preuči že sprejeto odločitev. 

 

Komisija lahko potrdi svojo prvotno odločitev ali pa sklep razveljavi in sprejme novo odločitev 

na podlagi predloga vsaj tri članske komisije za oceno strokovne usposobljenosti, ki jo za tak 

primer imenuje direktor s sklepom. 

 

Člani komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata iz prejšnjega odstavka tega člena 

so lahko raziskovalci istega ali višjega naziva, za katerega kandidat prosi. 

 

V primeru izjemnega raziskovalca, ki presega nekatere pogoje v izvolitev, vendar ne izpolnjuje 

enega od pogojev, lahko fakulteta komisije predlaga izvolitev, vendar mora za to pridobiti 

mnenje Znanstvenega sveta ARRS. 

 

Izvolitveno obdobje velja od dneva, ko se je iztekla prejšnja veljavnost izvolitve. 

 

Raziskovalcem, ki jim v času postopka za izvolitev poteče veljavnost raziskovalnega naziva, 

komisija s sklepom podaljša veljavnost naziva do zaključka postopka. 
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47. člen 

Poročevalci komisije so lahko raziskovalci istega ali višjega naziva, za katerega kandidat prosi. 

 

Če sestava komisije ni v skladu z določbo prejšnjega odstavka, senat za posamezen primer 

sestavo komisije s sklepom ustrezno spremeni. 

 

Na podiplomski stopnji (asistent in asistent z magisterijem) je raziskovalec lahko še enkrat 

izvoljen v isti naziv. 

 

Asistent z doktoratom je lahko še enkrat izvoljen v isti naziv (skupna doba v nazivu največ šest 

let) 

Ponovna izvolitev v naziv znanstvenega sodelavca in višjega znanstvenega sodelavca ni 

omejena. 

 

Izvolitev v naziv znanstvenega svetnika je trajna. 

 

V strokovno-raziskovalni naziv asistent, višji asistent in v razvojni naziv: razvijalec, višji 

razvijalec so lahko raziskovalci še največ enkrat izvoljeni v isti naziv. 

 

V naziv višji strokovno-raziskovalni asistent, strokovno-raziskovalni sodelavec in višji 

strokovno-raziskovalni sodelavec in samostojni razvijalec, razvojni sodelavec in višji razvojni 

sodelavec so lahko raziskovalce izvoljeni večkrat v isti naziv. 

 

Izvolitev v naziv strokovno-raziskovalni svetnik in razvojni svetnik je trajna. 

 

Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj 

polovico točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 

 

Če kandidat ne doseže pogojev za ponovno izvolitev v isti naziv, se ga lahko izvoli v nižji naziv, 

za katerega izpolnjuje pogoje.  

 

 

IX. ARHIVIRANJE 

 

48. člen 

Ob zaprtju projekta nosilec projekta preda prodekanu za znanstveno raziskovanje 

dokumentacijo: 

• razpis ali javni poziv v primeru neposrednih dogovorov med naročnikom projekta in 

izvajalko, 

• dokumentacijo po tem pravilniku, vključno z zapisniki sestankov, 
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• dokumentacijo o poročanju razpisovalcu, 

• povzetek projekta (za arhiviranje v knjižnici). 

 

49. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje prevzame dokumentacijo vsakega projekta s podpisom 

prevzemnega zapisnika. 

 

Če prodekan za znanstveno raziskovanje ugotovi pomanjkljivosti v predani dokumentaciji, o 

tem v roku 14 dni po prevzemu obvesti nosilca projekta.  

 

Nosilec projekta je dolžen dopolniti dokumentacijo v roku enega meseca po prejemu obvestila 

prodekana za znanstveno raziskovanje. V nasprotnem primeru prodekan za znanstveno 

raziskovanje o tem obvesti tajnika fakultete in direktorja, ki sta odgovorna za nadaljnje 

ukrepanje. 

 

50. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje hrani kopije vseh oddanih vlog na razpise v skladu z 

veljavnim zakonom o arhivskem gradivu. 

 

Prodekan za znanstveno raziskovanje preda dokumentacijo o projektu v hrambo v skladu z 

veljavnim zakonom o arhivskem gradivu knjižnici, potem ko vnese vse potrebne podatke in 

informacije o projektu v bazo znanja.  

 

Vsebinska dokumentacija o projektu skupaj s krovnim poročilom je na vpogled v knjižnici, 

kamor jo odda nosilec projekta.  

 

 

51. člen 

Nosilec projekta oz. v njegovi odsotnosti namestnik, ki ga določi nosilec, v primerih, ko nosilec 

projekta ni več zaposlen na fakulteti, pa prodekan za znanstveno raziskovanje,  odgovarja na 

vsa vprašanja in zahteve razpisovalca tudi po zaprtju projekta. 

 

 

X. BAZA ZNANJA IN OBJAVA REZULTATOV  RAZVOJNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA 

 

52. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje vzpostavi in skrbi za bazo znanja o projektih, tako da so 

vsem raziskovalcem in pedagoškim delavcem na fakulteti na voljo ti podatki in informacije: 

• pregledi izvedenih projektov, 

• povzetki projektov, 
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• število študentov, ki so sodelovali na projektu. 

 

53. člen 

Nosilec projekta zagotovi, da so kot avtorji znanstvenih in strokovnih objav, ki so nastale v 

okviru projekta, navedeni vsi sodelujoči v projektu, ki so sodelovali pri pripravi prispevka za 

objavo, tako da je kot prvi objavljen vedno nosilec teksta, ostali pa praviloma po vrstnem redu, 

glede na delež obremenitve pri pisanju prispevka. 

 

 

XI. PROMOCIJA RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA FAKULTETE 

 

54. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje, nosilec projekta in člani projekte skupine promovirajo 

raziskovalno in razvojno delo fakultete v strokovni in širši javnosti tako, da osebno 

predstavljajo dosežke raziskovalnega in razvojnega dela in program na vseh srečanjih, ki se jih 

udeležujejo, in v medijih. 

 

Prodekan za znanstveno raziskovanje promovira raziskovalno in razvojno delo fakultete v 

strokovni in širši javnosti tako, da predstavlja dosežke raziskovalnega in razvojnega dela in 

program na intranetu in internetu z objavo: 

• letnega načrta raziskovalnega in razvojnega dela fakultete, 

• letnega poročila o opravljenem raziskovalnem in razvojnem delu na fakulteti, 

• opisov projektov v prijavnem postopku, 

• opisov projektov, ki se izvajajo, 

• nagrad in priznanj raziskovalcem in raziskovalnim skupinam. 

 

55. člen 

Prodekan za znanstveno raziskovanje skupaj z direktorjem in dekanom fakultete ob pripravi 

letnega poslovnega načrta fakultete predvidi potrebne aktivnosti za pridobivanje dodatnih 

sredstev za raziskovalno in razvojno delo fakultete za teme in projekte, ki jih predlaga 

raziskovalno-razvojni kolegij. Dogovorjene aktivnosti se vključi v poslovni načrt fakultete. 

 

Prodekan za znanstveno raziskovanje o aktivnostih iz prejšnjega odstavka redno poroča na 

raziskovalno-razvojnem in dekanjinem kolegiju. 

 

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

56. člen 
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Fakulteta mora uskladiti notranjo organizacijo in poslovanje s tem pravilnikom najpozneje v 

roku 15 dni po sprejemu na senatu fakultete. 

 

57. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po sprejemu na senatu fakultete, pri čemer so isti dan 

z njegovo vsebino seznanjeni vsi zaposleni fakultete. 

 

 

 

 

Dekanica: 

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 
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15.6 PRILOGA 6 
 

Pravilnik o obremenitvah pedagoških delavcev Fakultete 

za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani 
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PRAVILNIK O OBREMENITVAH PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

1. člen  

Neposredna pedagoška obveznost v času organiziranega študijskega procesa v 

visokošolskem izobraževanju znaša: 

- za docenta, izrednega in rednega profesorja šest ur tedensko, 

- za višjega predavatelja, predavatelja in lektorja devet ur tedensko, 

- za asistenta deset ur tedensko, 

- za učitelja veščin dvajset ur tedensko,  

- za strokovnega sodelavca šestnajst ur tedensko.  

 

Če z neposredno pedagoško obveznostjo iz prejšnjega odstavka ni mogoče izvesti študijskih 

programov, lahko direktor določi delavcu dodatno tedensko pedagoško obveznost, vendar pa 

ta skupaj z neposredno pedagoško obveznostjo iz prejšnjega odstavka v odvisnosti od 

delovnega mesta na tedenski ravni ne sme presegati: 

- za docenta, izrednega in rednega profesorja 8 ur tedensko, 

- za višjega predavatelja, predavatelja in lektorja 12 ur tedensko, 

- za asistenta 14 ur tedensko, 

- za učitelja veščin 24 ur tedensko, 

- za strokovnega sodelavca 20 ur tedensko. 

 

Delavec mora glede na svoje delovno mesto opraviti najmanj naslednje tedensko število ur 

predavanj, seminarjev in vaj: 

- docent, izredni in redni profesor 3 ure tedensko, 

- višji predavatelj, predavatelj in lektor 5 ur tedensko, 

- asistent 5 ur tedensko, 

- laborant in tehniški sodelavec 11 ur tedensko. 

 

V času, ko ne poteka pedagoški proces, delavec opravlja posredno pedagoško delo, osnovno 

raziskovalno in umetniško ter strokovno delo oziroma sodeluje pri upravljanju.  

 

2. člen  

Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za docenta, izrednega in rednega profesorja 

naslednje:  

- predavanja, seminarji, nastopi in hospitacije.  
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Oblike neposredne pedagoške obveznosti so lahko za docenta, izrednega in rednega 

profesorja tudi ustrezno število vaj. 

 

3. člen  

Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za višjega predavatelja in predavatelja 

naslednje:  

- predavanja, vaje, nastopi, hospitacije in seminarji.  

 

4. člen  

Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za lektorja naslednje:  

- predavanja in vaje. 

 

5. člen  

Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za učitelja veščin naslednje:  

- vaje. 

 

6. člen 

Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za asistenta naslednje:  

- vse različne oblike vaj. 

 

7. člen  

Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za strokovnega sodelavca naslednje:  

- vse različne oblike vaj, nastopi in hospitacije. 

 

8. člen  

Dejavnosti posrednega pedagoškega dela so: priprave, izpiti, govorilne ure in konzultacije, 

raziskovanje za predmet (vse raziskovalne dejavnosti, za katere posameznik ni izrecno 

plačan), pisanje učbenikov, člankov, priprava skript in drugih materialov, sodelovanje pri 

vodenju (sestanki, komisije, posebne zadolžitve in funkcije, ki niso opredeljene kot posebej 

plačane oziroma za katere je po sklepu dekana delavec razbremenjen pedagoškega in 

raziskovalnega dela), neplačano praktično delo povezano z izvajanjem predmeta ali razvoja 

stroke, delo na projektih, ki je projektni dokumentaciji označeno kot lastni prispevek, v 

kolikor niso drugače zagotovljena sredstva in delo v psihoterapevtski ambulanti fakultete. 

 

9. člen  

Vsi pedagoški delavci morajo poleg vseh oblik neposrednih pedagoških obveznosti določenih 

v 2., 3., 4., 5., 6. in 7. členu za posamezne pedagoške delavce, ki veljajo za njih kot neposredna 

pedagoška obveznost, izvajati tudi vse druge oblike posredne pedagoške obveznosti naštete v 

8. členu tega pravilnika. 
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10.  člen 

Rektor lahko zmanjša neposredno pedagoško obveznost delavcu iz razlogov, opredeljenih v 

11. in 12. členu tega pravilnika. Pri tem je odstotek razbremenitve tisti odstotek neposredne 

pedagoške obveznosti iz 1. odstavka 1. člena, ki se v tem primeru nadomesti z drugim delom. 

 

11. člen 

Odstotek razbremenitve za docenta, izrednega in rednega profesorja je: 

- do 67 %, če opravlja funkcijo dekana in 

- do 50 %, če opravlja funkcijo prodekana. 

 

12. člen 

Rektor SFU lahko, na predlog direktorja SFU Ljubljana, zmanjša neposredno pedagoško 

obveznost docentu, izrednemu in rednemu profesorju, višjemu predavatelju, predavatelju in 

lektorju, ki za SFU Ljubljana opravlja raziskovalno in razvojno delo zunaj osnovnega 

raziskovalnega in strokovnega dela. V raziskovalno delo tu šteje delo na programih in 

projektih, mednarodnih projektih ter svetovalno delo, v razvojno delo pa tudi delo na razvoju 

univerze. 

 

13. člen 

Postopek za razbremenitev po 9. členu teh meril se prične na prošnjo delavca, ki predlaga 

odstotek razbremenitve ter predloži dokazilo o ustreznem finančnem viru za kritje 

razbremenitve. Finančni vir mora pokriti odstotek bruto plače delavca (vključno s prispevki, 

davki in osebnimi prejemki), ki je enak odstotku razbremenitve. Postopek za razbremenitev se 

lahko prične tudi na predlog direktorja, kadar gre za razvojne projekte in raziskovalno in 

razvojno delo. 

 

K prošnji delavca mora direktor podati predhodno pisno soglasje, ki pa mora biti utemeljeno 

z navedbo finančnih virov, učinkov razbremenitve ter zagotovilom o nemotenem in 

kvalitetnem izvajanju študijskega programa, v katerem delavec sodeluje. 

 

Direktor pošlje pisni predlog za razbremenitev z obrazložitvijo in dokazili v obravnavo rektorju, 

ki o njem odloči. 

14. člen 

Če se za razbremenitev po 9. členu uporabljajo kot finančni vir sredstva programov ali 

projektov pristojnih ministrstev, agencij in drugih državnih institucij, se šteje, da je v času 

pedagoške razbremenitve delavec v okviru svojega polnega delovnega časa zaposlen s tem 

delom v deležu, ki ga določa odstotek razbremenitve. 

 

Isti delež se uporablja v primeru, ko se za razbremenitev po 12. členu uporabljajo kot finančni 

vir mednarodni projekti, kolikor pogodba to dopušča. 
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15. člen 

Plačo pedagoškega delavca sestavlja osnovna plača, ki predstavlja 100% delavčeve obveznosti. 

Pedagoški delavec lahko dobi višjo plačo, če ima nadobremenitev.  

 

16. člen 

Osnovna plača je lahko sestavljena iz pedagoškega in raziskovalnega dela. Ker se pedagoško, 

raziskovalno in razvojno delo izražajo v različnih merah, se možno pedagoško znanstveno delo 

zvede na skupni imenovalec, kredite (v nadaljevanju K). To omogoča lažje računanje in 

primerjanje količine dela, ki ga posameznik opravi pri različnih opravilih (glej prilogo 1).  

 

17. člen 

Pedagoško znanstveni delavci opravljajo lahko v okviru svoje delovne obremenitve različne 

naloge. Te so: 

 

1. pedagoško delo  

2. raziskovalno delo 

3. delo v psihoterapevtski ambulanti fakultete 

4. dopolnilno izobraževanje in svetovanje (konzultantstvo) 

5. sodelovanje pri vodenju in organizacijske naloge. 

 

18. člen 

Raziskovalno delo se obračunava v raziskovalnih urah. Za te se šteje, da povprečni raziskovalec 

letno opravi 1700. To je približek, ki od letne delovne obremenitve odšteje tipični del praznikov 

in dopusta. Gre za efektivne ure, tiste, ki jih delavec dejansko opravi za svojo plačo tipično 

opravi. Šteje se, da delavec opravi letno 42.5 tednov dela po 40 ur.  

 

Primer izračunavanja: 1 delovni teden (40 ur) šteje 2 K oziroma 1 K velja 20 ur efektivnega dela 

(natančno šteje en teden 2.18 K, 1 K pa nekaj manj kot 20 ur – 18.89 ur). Približki so upravičeni 

glede na naravo delo in glede na to, da je dejanski letni obseg dela spremenljiv glede na 

količino dopusta ipd. 

 

Pedagoški delavec ustrezno raven osnovnega raziskovalnega in strokovnega dela (r.u.s.) oz. 

ustrezno raven raziskovalne obremenitve zagotovi z doseganjem sorazmernega števila točk 

SICRIS ('vodenje projektov' = Z1+Z2 v celoti), ki se upoštevajo glede na delež neposredne 

pedagoške obremenitve (n.p.o.) oz. raziskovalne obremenitve ter naziv posameznega 

pedagoškega delavca. Redni profesor bi moral za 30–50 % osnovnega raziskovalnega in 

strokovnega dela (626–1044 delovnih ur) doseči 24–40 točk SICRIS (1 točka = 26 ur), izredni 

profesor 18,5–31 točk (1 točka = 34 ur), docent 14,5–24 točk (1 točka = 44 ur), asistent z 

doktoratom 16–27 točk (ena točka = 39 ur) in asistent z magisterijem 9–14,5 točk (1 točka = 
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72 ur). Pri izračunavanju se upošteva letno povprečje točk SICRIS pedagoškega delavca, 

doseženih v zadnjih petih letih, zmanjšano za število točk SICRIS  (in posledično delovnih ur) 

glede na njegovo raziskovalno obremenitev (ARRS in ostali javni viri). 

 

Izračunane ure iz osnovnega raziskovalnega in strokovnega dela (r.u.s.) se prištejejo k uram 

neposredne pedagoške obveznosti (n.p.o.), posrednega pedagoškega dela (p.p.) in 

sodelovanja pri upravljanju (s.u.). Skupaj tvorijo celoto pedagoške obremenitve delavca. 

 

19. člen 

Pedagoško delo se obračunava v pedagoških urah (P, V). Letna obremenitev je 180, 270 in 300 

pedagoških ur za učitelje, predavatelje in sodelavce (asistente) oz. tedensko za učitelje 6 ur 

predavanj, za predavatelje 9 ur predavanj, za sodelavce 10 ur vaj. Pedagoška ura pomeni uro 

v razredu, kar pomeni, da se šteje, da za vsako uro v razredu mora pedagoški delavec opraviti 

še določen obseg t.i. posrednega pedagoškega dela (ppd). 

 

Tako mora učitelj opraviti za vsako uro v razredu 8.44 ure ppd izven razreda, predavatelj 5.30 

in asistent 4.67. Tako se šteje, da na primer učitelj, ki dela izključno pedagoško, med 

semestrom opravi 6 ur v predavalnici tedensko, ostalih 34 pa posveti drugim dejavnostim ppd. 

To velja za 30 tednov, ko potekajo predavanja, med časom ko ni predavanj, pa za to porabijo 

delavci ves čas, če nimajo drugačnih obremenitev, oziroma če niso pedagoškega dela 

razbremenjeni. V nasprotnem primeru med semestrom ali v času izpitov opravljajo tudi delež 

raziskovalnega in razvojnega dela. 

 

20. člen 

Delo v psihoterapevtski ambulanti fakultet se obračunava v efektivnih urah. 

 

21. člen 

Dopolnilno izobraževanje se lahko izrazi v pedagoških ali efektivnih urah, možno pa je tudi 

izračunati število kreditov na podlagi denarne vrednosti kredita za posameznika. Pedagoške 

ure pridejo v poštev, pri seminarjih, kjer je veliko posrednega dela (priprave, organizacija, 

ocenjevanje nalog itn.). V tem primeru mora biti tovrstna režija vračunana v ceno seminarja 

ali pa morajo biti kako drugače zagotovljena sredstva. V nasprotnem primeru se računajo 

efektivne, se pravi raziskovalne ure, ki jih delavec porabi za pripravo in izvedbo seminarja. Te 

tudi morajo biti vračunane v ceno seminarja oziroma konzultacije. Tretja možnost je, da se 

plačana cena obračuna neposredno v kredite. 

 

22. člen 

Pri organizacijskih nalogah gre lahko za razbremenitev pedagoškega (in znanstveno 

razvojnega) dela za potrebe delovanja fakultete (dekanstvo, prodekanstvo, organizacija 

mednarodnih izmenjav učiteljev, sodelavcev in študentov ipd.). Te naloge so plačane znotraj 
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režijskih stroškov in jih določi dekan oziroma njegov kolegij. Delež razbremenitve se lahko 

izrazi v pedagoških urah, raziskovalnih (efektivnih urah) ali kreditih. Ne more obsegati več kot 

polovice osnovne obremenitve ali za dekana več kot dve tretjini. Poleg tega lahko delavci 

opravljajo tudi organizacijske naloge, za katere črpajo namenska sredstva (vodenje projektov, 

vsota določena s pogodbami). Obremenitev se v tem primeru izračuna glede na namenjena 

sredstva.  

 

23. člen 

Nadobremenitev je sestavljena le iz pedagoškega dela in lahko doseže le tretjino (60 ur 

predavanj ali ekvivalent 30 K letno za učitelje in 90 ur predavanj ali 30K predavatelja) oziroma 

dve petini pri sodelavcih (120 ur vaj ali 36K letno). Nadobremenitev je lahko tudi manjša. Če 

hoče imeti kdo plačo povišano za nadobremenitveni količnik, mora za tako povišanje, ne glede 

kako je sestavljena njegova osnovna plača, opraviti pedagoško delo. Seveda, da pridobi 

povišanje za nadobremenitveni količnik mora najprej doseči 90 K osnovne plače.  

 

Nadobremenitev se ne obračunava v kreditih, saj se ne prišteva k skupni vsoti kreditov (ki tako 

ne more preseči 90 K). Iz nadobremenitve se izračuna nadobremenitveni količnik, s katerim se 

plača ustrezno poveča. Vendar to povečanje ni procentualno, se pravi za 30% 

nadobremenitve, se ne dobi 30% višje plače, temveč je povečanje približno polovično in pri 

30% obremenitvi tipično znaša le 15% višjo plačo. 

 

Nadobremenitev ne pomeni podaljšanja delovnega časa. Šteje se, da dodatno delo delavec 

opravi znotraj 1700 ur efektivnega letnega dela, praviloma na račun ppd ali povezovanje 

raziskovalnega dela z pedagoškim procesom.  

 

Pedagoško znanstveni delavci naj s pedagoškim delom ne bi presegali osnovne plače, in če se 

upošteva, da je lahko nadobremenitev le pedagoška, pomeni, da mora učitelj imeti znotraj 

svoje osnovne plače vsaj 30 K raziskovalno razvojnega dela, pogojno tudi iz izrednega študija 

(kategorije 2-6 zgoraj).  

 

Tako je tipična osnovna plača z nadobremenitvijo na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost 

sestavljena iz najmanj 30 K razvojno raziskovalnega dela in največ 60 K pedagoškega dela. 

Poleg tega pa mora delavec opraviti še pedagoško delo, ki je nominalno ekvivalent 30 K (za 

sodelavce 36 K, je pa tudi količnik temu primerno večji).  

 

Delavec se lahko odloči, da kljub temu, da ima pogoje za nadobremenitev, prejema osnovno 

plačo. V tem primeru se delovne obveznosti nad osnovno plačo obračunajo kot honorarno 

delo. 

 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

179 
 

Če prejema samo osnovno plačo, brez obremenitve, so razmerja poljubna, lahko opravi 90 K 

zgolj pedagoškega ali zgolj raziskovalnega dela oziroma poljubno kombinacijo obojega, ki ne 

more presegati 90 K.  

 

24. člen 

O svojih obremenitvah se delavec dogovori s predstojnikom katedre, predstojniki enot in 

nosilci projektov. Načrt obremenitev za šolsko leto predlagata delavec in predstojnik katedre 

dekanu. Dekanov kolegij predlaga načrt obremenitev direktorju, ki ga potrdi.  

 

Temelj za izračunavanje plače je Informativni list o obremenitvah, na katerem so zabeležene 

vse obremenitve, ki jih delavec v določenem letu izvaja. Informativni list podpišeta delavec in 

direktor. Prejme ga računovodstvo. 

 

25. člen 

Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati, ko ga podpišejo ustanovitelji. 

 

 

 

 

Ustanovitelja: 

Rektor Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju    

Prof. dr. Alfred Pritz 

 

Direktor SFU Ljubljana 

Mag. Miran Možina 
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15.7 PRILOGA 7 
 

Preračun pedagoških in raziskovalnih ur v kredite         
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PRERAČUN PEDAGOŠKIH IN RAZISKOVALNIH UR V KREDITE         

 

90 kreditov (K)   =   2088 rednih ur (RED)   =   1700 raziskovalnih ur (RAZ)    

 =   180 predavanj (P) = 270 predavanj višji predavatelj (P VP)   =   300 vaj (V)    
         

 

Pretvorbe  

 

2088 RED = 90 K (1 RED = 0,0431 K; 1 K= 23,20 RED) 

1700 RAZ = 90 K (1 RAZ = 0,0529 K; 1 K= 18,89 RAZ) 

180 P= 90K  (1 P= 0,5000 K; 1 K= 2,00 P) 

270 P VP = 90 K (1 P VP= 0,3333 K; 1 K= 3,00 P/ VP) 

300 VAJ = 90 K (1 VAJA= 0,3000 K; 1 K= 3,33 VAJ) 

 

 

 

Tabela 40: Preračun pedagoških in raziskovalnih ur v kredite         

 

 Ure Raz. 

Ure 

Pedagoške 

ure učitelja 

Pedagoške 

ure 

predavatelja 

Pedagoške 

ure 

sodelavca 

Procenti 

za 

osnovno 

plačo 

Krediti 

Ure 1  0.81 0.0862 0.1293 0.1436 0.0479 0,0431  

R 1,23 1  0.1058 0.1588 0.1765 0.0588 0,0529  

P 11.6 9.44 1  1.5 1.67 0.56 0.5 

VP 7.73 6.30 0.67 1  1.11 0.37 0,3333 

V 6.96 5.67 0.6 0.9 1  0.33 0,3000  

% 20.88 17.00 1.8 2.7 3.00 1 0.9 

K 23,20  18,89  2,00 3,00 3,33 1.11% 1 K  

Letno 2088  1700   180  270 300 100% 90 K 

Tedensko 401 402 63 9 10  2.18 

Dnevno 8 8 1.2 1.8 2  0.42 

 

 

 

 

                                                           
1 Letno 52.2 tedna 
2 Letno 42.5 tedna 
3 Letno 30 tednov 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

182 
 

 

15.8 PRILOGA 8 
 

Pravilnik o notranji ureditvi in sistemizaciji delovnih mest 

Fakultete za psihoterapevtsko znanost SFU Ljubljana 
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PRAVILNIK O NOTRANJI UREDITVI IN SISTEMIZACIJI 

DELOVNIH MEST  

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

 

    

 

 

Ljubljana, 2014 
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Upravni odbor Fakultete za psihoterapevtsko znanost Sigmunda Freuda v Ljubljani je na svoji 

6. seji dne 04.09.2014 na podlagi 86. člena Statuta Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani sprejel popravek Pravilnika o notranji ureditvi in 

sistemizaciji delovnih mest na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost SFU Ljubljana z dne 

31.1.2014 

 

PRAVILNIK O NOTRANJI UREDITVI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH 

MEST FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST SFU LJUBLJANA 
 

DIREKTOR 

 

Direktor je poslovodni organ SFU Ljubljana, ki predstavlja, zastopa in vodi SFU Ljubljana. Pri 

vodenju poslovanja in dela zavoda ima najširša pooblastila na ekonomskem, pravnem in 

kadrovskem področju.  

 

Opis del in nalog 

a) predstavlja in zastopa SFU Ljubljana, vodi delo in poslovanje in odgovarja za zakonitost 

dela SFU Ljubljana,  

b) načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje dejavnost SFU Ljubljana,  

c) izvršuje sklepe Zbora družabnikov Privatne SFU in organov SFU Ljubljana (Senata in 

Upravnega odbora),  

d) odloča o izvajanju finančnega načrta in podpisuje finančne in materialne listine o 

razpolaganju s sredstvi,  

e) predlaga Zboru družabnikov Privatne SFU v imenovanje dekana in prodekane šole,  

f) Zboru družabnikov Privatne SFU in Upravnemu odboru SFU Ljubljana poda letno 

poročilo o poslovanju SFU Ljubljana,  

g) daje soglasje dekanu o organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest,  

h) nadzoruje pedagoško in raziskovalno dejavnost,  

i) usklajuje in nadzira vključevanje gostujočih učiteljev in strokovnjakov iz gospodarstva 

v študijske programe, 

j) po potrebi imenuje disciplinsko komisijo za zaposlene,  

k) odloča o delovnih razmerjih in imenuje delavce s posebnimi pooblastili in 

odgovornostmi,  

l) sopodpisuje diplome SFU Ljubljana,  

m) spremlja in zagotavlja kakovost, 

n) odloča o razpolaganju s sredstvi do višine, določene s predpisi o javnih naročili za 

nabavo sredstev manjše vrednosti, za razpolaganje nad tem zneskom pa mora pridobiti 

soglasje upravnega odbora,  
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o) po predhodni odločitvi upravnega odbora, odloča o delovnih razmerjih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,  

p) po predhodni odločitvi upravnega odbora, odloča o delovnih razmerjih ostalih 

delavcev,  

q) predlaga sistemizacijo delovnih mest 

r) odloča o službeni odsotnosti zaposlenih,  

s) odloča o vseh pravicah in obveznostih delavcev,  

t) opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom, z aktom o ustanovitvi ter 

splošnimi akti fakultete.  

u) opravlja ostale naloge v skladu s pravilniki SFU Ljubljana in tem Statutom. 

 

Pogoji 

a) ima najmanj visokošolsko izobrazbo, 

b) ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju psihoterapije,  

c) ima sposobnost organiziranja in vodenja,  

d) aktivno zna nemško ali angleško,  

e) ustreza pogojem, ki jih določajo ustrezni zakoni ali jih določi Zbor družabnikov Privatne 

SFU,  

f) ima soglasje ustanoviteljev.  

 

 

DEKAN 

 

Dekan zastopa, vodi in predstavlja fakulteto ter je strokovni vodja, ki vodi izobraževalno in 

znanstveno-raziskovalno in razvojno delo na podlagi zakona in akta o ustanovitvi ter odgovarja 

za zakonitost dela. Po predhodnem mnenju rektorja in direktorja SFU Dunaj ga predlaga 

upravni odbor.  

 

Opis del in nalog 

a) organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo 

fakultete,  

b) načrtuje pedagoško in raziskovalno dejavnost,  

c) spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost fakultete, študijskih programov, znanstveno-

raziskovalnega in razvojnega dela ter usklajuje pripravo letnega poročila o kakovosti 

(samoevalvacijsko poročilo),  

d) usklajuje izobraževalno delo, znanstveno – raziskovalno delo in drugo delo,  

e) skrbi za zakonitost dela fakultete,  

f) poroča senatu o opravljenem delu fakultete,  

g) vsaj enkrat letno poroča akademskemu zboru o svojem delu,  

h) sklicuje in vodi seje senata,  
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i) kot prvostopenjski organ odloča o pritožbah študentov,  

j) podeljuje nagrade in priznanja za uspehe pri pedagoškem delu in študiju,  

k) ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov in izreka ukrepe,  

l) usklajuje in nadzira organizacijo dela in poslovanje fakultete, skladno s sprejetim 

razvojnim programom in letnim delovnim načrtom,  

m) opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom, z aktom o ustanovitvi ter 

splošnimi akti fakultete,  

n) opravlja ostale naloge v skladu s pravilniki SFU Ljubljana in tem Statutom. 

 

Pogoji 

a) dekan mora biti zaposleni visokošolski učitelj na SFU, 

b) sodelovati mora v izobraževalnem in raziskovalnem delu fakultete, 

c) ima ustrezne vodstvene sposobnosti. 

 

 

TAJNIK 

 

Tajnik fakultete skrbi za nemoteno finančno poslovanje fakultete, opravlja kadrovske in 

upravne naloge ter naloge koordinatorja študentskih zadev. Na podlagi javnega razpisa in po 

predhodnem mnenju rektorja SFU Dunaj ga imenuje direktor.  

 

Opis del in nalog 

a) vodi, načrtuje in usklajuje delo in nadzor nad upravno - administrativno in strokovno – 

tehnično  dejavnostjo fakultete, 

b) vodi, načrtuje in usklajuje delovne procese za delovanje organov fakultete, 

c) vodi finančno, mednarodno in kadrovsko dejavnost fakultete, 

d) odloča o tistih opravilih s področja materialnega poslovanja, ki so potrebna za tekoče 

in nemoteno izvajanje veljavnih programov fakultete,  

e) koordinira in nadzira porabo sredstev, pridobljenih preko javnih razpisov, 

f) vodi pravne in upravne postopke fakultete, 

g) vodi izdelavo pravnih aktov in pravilnikov, spremlja izpolnjevanje obveznosti, ki 

izhajajo iz teh aktov, 

h) skrbi za zagotavljanje učinkovite porabe sredstev in gospodarno delovanje fakultete, 

i) sodeluje pri pridobivanju finančnih sredstev iz drugih virov, 

j) predlaga sistemizacijo delovnih mest fakultete, 

k) sodeluje pri delu organov fakultete, 

l) izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev strokovnih služb. 

 

Pogoji 

a) ima univerzitetno izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, 
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b) ima sposobnost organiziranja in vodenja, 

c) ima vsaj pet let delovnih izkušenj, 

d) ima aktivno znanje angleškega jezika. 

 

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ -  docent, izredni profesor, redni profesor 

 

Opis del in nalog 

a) oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih 

izobraževalnih programov zahtevam, 

b) organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim 

načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih 

izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev), 

c) predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri 

predmetu,  

d) vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov, 

e) mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del, 

f) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke 

(nostrifikacije, itd.), 

g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega 

mesta, 

h) aktivno sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu, 

i) sodelovanje v organih, komisijah in  drugih aktivnostih v okviru fakultete, 

 

Pogoji 

a) ima aktivno znanje slovenskega jezika in angleškega jezika,  

b) ima doktorat znanosti  

c) ima bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih stroka priznava kot ustrezne,  

d) je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno –razvojnih in strokovnih 

problemov,  

e) kandidat mora imeti izkušnje z delom v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu, 

f) se je uveljavil v domači in mednarodni strokovni javnosti. 

 

 

PREDAVATELJ 

 

Opis del in nalog 

a) organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim 

načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev 

predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev), 
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b) predavanja študentom na 1. stopnji, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti 

pri predmetu,  

c) vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov, praviloma to dela  

d) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke, 

e) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta. 

 

Pogoji 

g) ima aktivno znanje slovenskega jezika in angleškega jezika,  

h) ima veljavna izvolitev v naziv predavatelj, 

i) ima izobrazbo najmanj 2.stopnje, 

j) ima tri leta uspešnega strokovnega dela v praksi. 

 

 

VIŠJI PREDAVATELJ 

 

Opis del in nalog 

f) organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim 

načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev 

predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev), 

g) predavanja študentom na 1. stopnji, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti 

pri predmetu,  

h) vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov, praviloma to dela   

i) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke, 

j) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta. 

 

Pogoji 

k) ima aktivno znanje slovenskega jezika in angleškega jezika,  

l) ima veljavna izvolitev v naziv predavatelj, 

m) ima izobrazbo najmanj 2. stopnje, 

n) ima pet let uspešnega strokovnega dela v praksi. 

 

 

ASISTENT 

 

Opis del in nalog 

a) vodi teoretske, praktične in druge oblike vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu, 

b) sodeluje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških 

aktivnostih, 

c) sodeluje pri znanstveno-raziskovalnem delu, 
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d) sodeluje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo 

na področju stroke. 

 

Pogoji 

a) ima univerzitetno izobrazbo oz. izobrazbo 2. stopnje, 

b) ima smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), samostojno 

uporablja računalniška orodja, 

c) ima aktivno znanje angleškega jezika, 

d) je pokazal sposobnost za strokovno – znanstveno ali raziskovalno – razvojno delo. 

 

 

VODJA ZA ŠTUDENTSKE IN ŠTUDIJSKE ZADEVE 

 

Vodja za študentske in študijske zadeve skrbi in je odgovoren za sistemsko ureditev vprašanj, 

ki se nanašajo na pedagoški proces in študente, na študijske programe dodiplomskega in 

podiplomskega študija ter na ostale oblike izobraževanja ter za urejanje tekoče problematike 

s teh področij.  

 

Opis del in nalog 

a) vodi referat za študentske in študijske zadeve SFU Ljubljana, 

b) usklajuje pripravo in izvajanje izobraževalnega dela na dodiplomskih in podiplomskih 

študijskih programih,  

c) daje pobude za spremembe obstoječih in za pripravo novih študijskih programov,  

d) usklajuje delo organizacijskih enot s področja izobraževanja,  

e) imenuje mentorje asistentom in asistentom stažistom,  

f) opravlja strokovno delo v zvezi z izvrševanjem pravilnikov na področju študijske 

dejavnosti in drugega izobraževanja,  

g) daje dekanu predloge v zvezi s sodelovanjem zaposlenih pri študijski dejavnosti tretjih 

oseb,  

h) koordinira študijski proces, 

i) informira profesorje in študente, 

j) vodi e-baze profesorjev, študentov, zainteresiranih javnosti, 

k) opravlja druge naloge po navodilih direktorja in dekana. 

 

Pogoji 

a) ima najmanj visokošolsko izobrazbo, 

b) aktivno zna nemško ali angleško, 

c) ima vsaj dve delovnih izkušenj na področju psihoterapije, 

d) ima sposobnost organiziranja in vodenja. 
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VODJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DEJAVNOST 

 

Delovno področje vodje znanstveno-raziskovalne dejavnosti je odgovornost za vodenje, 

koordinacijo in nadzorovanje izvajanja vseh postopkov, ki jih fakulteta vodi na področju 

znanstvenega, raziskovalnega in razvojnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

fakultete ter dejavnosti v okviru drugih organov fakultete. 

 

Opis del in nalog 

a) usklajuje delo raziskovalnih skupin ter pripravo in izvedbo znanstveno-raziskovalnega 

in razvojnega dela,  

b) usklajuje delo organizacijskih enot s področja raziskovalne dejavnosti,  

c) daje dekanu predloge v zvezi z opravljanjem znanstveno-raziskovalnega in razvojnega 

dela zaposlenih na fakulteti in za tretje osebe,  

d) daje dekanu predloge v zvezi z odsotnostjo znanstvenih delavcev oz. raziskovalnih 

sodelavcev,  

e) spodbuja uvajanje študentov v raziskovalno delo,  

f) predlaga znanstvene in strokovne konference, 

g) po pooblastilu dekana opravlja dela in naloge iz njegove pristojnosti,  

h) opravlja druge naloge po navodilih dekana. 

 

Pogoji 

a) ima doktorat znanosti, 

b) je habilitiran visokošolski učitelj, 

c) ima aktivno znanje angleškega jezika, 

d) ima sposobnost organiziranja in vodenja. 

 

 

VODJA PSIHOTERAPEVTSKE AMBULANTE SFU Ljubljana 

Vodja psihoterapevtske ambulante skrbi in je odgovoren za sistemsko ureditev vprašanj, ki se 

nanašajo na  proces dela v psihoterapevtski ambulanti ter za urejanje tekoče problematike s 

tega področja.  

 

Opis del in nalog 

a) usklajuje, načrtuje in vodi delo v psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana, 

b) strokovno vodi psihoterapevtsko ambulanto SFU Ljubljana, 

c) načrtuje razvoj psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, 

d) promovira dejavnost psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana. 

 

Pogoji 
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a) ima najmanj visokošolsko izobrazbo in je specializant psihoterapije, 

b) ima najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj na področju psihoterapije,  

c) ima sposobnost organiziranja in vodenja, 

d) ima aktivno znanje angleškega jezika. 

 

 

KNJIŽNIČAR 

 

Opis del in nalog 

a) izbor in pridobivanje knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov, 

b) sodelovanje pri oblikovanju nabavne politike knjižnice, 

c) obdelava knjižničnega gradiva, 

d) posredovanje knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov uporabnikom, 

e) vodenje evidence in administracije izposoje, 

f) posredovanje gradiva in dokumentov v medknjižnični izposoji, 

g) blagajniško poslovanje, 

h) skrb za hranjenje in varovanje knjižničnega gradiva, 

i) druge naloge s področja knjižničarstva. 

 

Pogoji 

a) ima izobrazbo 7. stopnje, 

b) ima aktivno znanje angleškega jezika, 

c) ima ustreza znanja s področja računalništva, 

d) ima opravljena ustrezna izobraževanja s področja knjižničarstva. 

 

 

KOORDINATOR V PSIHOTERAPEVTSKI AMBULATNI SFU 

 

Opis del in nalog 

a) vodi desk (naročanje pacientov, uvodni razgovor, vodenje dokumentacije pacientov, 

naročanje pacientov), 

b) načrtuje uvodni postopek za paciente, 

c) koordinira terapevte, ki delajo v Psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana, 

d) koordinira supervizorje, 

e) vodi finančno poslovanje Psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana,  

f) kreira spletne komunikacije znotraj ambulante in fakultete, 

g) načrtuje prakse za študente v ambulanti, 

h) pomaga delovnim skupinam, 

i) kreira mailing liste – SFU novice, 

j) opravlja druge naloge po naročilu vodje Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana. 
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Pogoji 

a) ima diplomo najmanj 1. stopnje ali višješolsko diplomo, 

b) ima aktivno znanje angleškega jezika, 

c) ima ustrezna organizacijska in administrativna znanja. 

 

 

KNJIGOVODJA 

 

Opis del in nalog 

a) opravlja naloge plačilnega prometa, 

b) opravlja naloge knjiženja, 

c) obračunava plače in druge osebne prejemke ter prispevke,  

d) obračunava DDV, 

e) opravlja administrativna dela. 

Pogoji 

a) ima najmanj srednješolsko izobrazbo, 

b) ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju knjigovodstva, 

c) ima ustrezna administrativna znanja. 

 

Akt začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor. 

 

Predsednik Upravnega odbora:  

Mag. Miran Možina 
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15.9 PRILOGA 9 
 

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov 

Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani 
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Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; ZVOP-

1/UPB1), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04; ZVis-UPB2) ter je upravni odbor 

fakultete na svoji 6. seji dne 4.9.2014 sprejel naslednji 

 

 

PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV 

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE 

SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 

 
 

I. Splošne določbe 

 

1. člen 

(1) S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi 

za varovanje osebnih podatkov na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani (v nadaljevanju: fakulteta) z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno 

nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba kakor tudi nepooblaščen 

dostop, obdelavo, uporabo ali posredovanje osebnih podatkov. 

(2) Zaposleni in zunanji sodelavci fakultete, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo osebne 

in zaupne podatke, morajo pri svojem delu spoštovati Zakon o varstvu osebnih podatkov (v 

nadaljevanju: ZVOP -1). 

 

2. člen 

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v 

kateri je izražen; 

2. posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; 

fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s 

sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za 

njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer 

način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa; 

3. zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni 

podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne 

glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski 

podlagi; 

4. strukturiran niz podatkov - je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali 

omogoči določljivost posameznika; 

5. obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v 

zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke 
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osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, 

pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, 

uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev 

ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali 

avtomatizirana (sredstva obdelave); 

6. upravljavec osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali 

zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih 

podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave; 

7. občutljivi osebni podatki - so podatki o rasnem narodnem ali narodnostnem poreklu, 

političnem, verskem filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, 

spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali prekrškovne evidence ter 

biometrične značilnosti; 

8. uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali 

zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki; 

9. nosilec podatkov - so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, 

akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno s magnetni, optični ali drugi računalniški 

mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.); 

10. zunanja oseba – je partner fakultete ali vsaka druga oseba, ki ni v delovnem razmerju na 

fakulteti. 

(2) Za varovane osebne podatke se štejejo tisti podatki o fizični osebi, ki kažejo na lastnosti, 

stanja ali razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi. V smislu določbe 1. 

odstavka tega člena in skladno z ZVOP-1, štejejo za osebne podatke o fizični osebi zlasti: 

1. identifikacijski podatki o posamezniku, 

2. podatki, ki se nanašajo na rasno poreklo in pripadnost narodu ali narodnosti, 

3. podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, 

4. podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje posameznika, 

5. podatki o zaposlitvi, 

6. podatki o socialnem in ekonomskem stanju posameznika, 

7. podatki o izobrazbi in pridobljenih znanjih, 

8. podatki o uporabi komunikacijskih sredstev, 

9. podatki o aktivnostih v prostem času, 

10. podatki o zdravstvenem stanju posameznika, 

11. podatki o ideoloških in verskih prepričanjih, 

12. podatki o posamezniku na področju notranjih zadev, 

13. podatki o navadah posameznika. 

 

3. člen 

(1) Opis zbirnih osebnih podatkov, katerih upravljavec je fakulteta, se vodi v katalogu zbirk 

osebnih podatkov v skladu z določbami 26. člena ZVOP-1. Podatki iz kataloga zbirk osebnih 

podatkov fakultete (v nadaljevanju: katalog) se posreduje državnemu nadzornemu organu za 
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varstvo osebnih podatkov (v nadaljevanju: nadzorni organ). Katalog se za vsako zbirko osebnih 

podatkov zagotovi najkasneje 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov, v istem roku 

pa se podatki iz kataloga posredujejo tudi nadzornemu organu. 

(2) Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke, morajo biti seznanjeni s katalogom, vpogled v 

katalog pa je potrebno omogočiti vsakomur, ki to zahteva. 

(3) Fakulteta je dolžna voditi ažuren seznam, iz katerega je za vsako zbirko osebnih podatkov 

jasno razvidno, katera oseba je odgovorna za posamezno zbirko osebnih podatkov ter katere 

osebe lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke, ki se nanašajo na 

posamezno zbirko podatkov. V seznam se vpisujejo naslednji podatki: naziv zbirke osebnih 

podatkov, osebno ime in delovno mesto osebe, ki je odgovorna za zbirko osebnih podatkov 

ter osebno ime in delovno mesto oseb, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo 

osebne podatke, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov. 

 

4. člen 

Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične 

postopke in ukrepe, s katerim se varujejo osebni podatki v skladu z ZVOP-1, s katerimi se: 

- varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema; 

- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; 

- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov; 

- onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni 

podatki in do njihovih zbirk. 

 

5. člen 

(1) Obdelava in varovanje občutljivih osebnih podatkov, mora biti posebej označena (zaupno) 

in zavarovana. 

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se smejo posredovati preko telekomunikacijskih omrežij 

samo, če so posebej zavarovana s kriptografskimi metodami in elektronskim podpisom tako, 

da je zagotovljena neberljivost podatkov med njihovim prenosom. 

 

 

II. Varovanje prostorov, opreme in sistemsko programske opreme 

 

6. člen 

(1) Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki ali nosilci osebnih podatkov, sodijo v kategorijo 

''Varovanih prostorov''. Na fakulteti so to prostori, kjer se nahaja: dekanat, tajništvo, referat 

za študijske in študentske zadeve, finančno računovodska služba, knjižnica. Ti prostori morajo 

biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo 

nepooblaščenim osebam dostop do podatkov in za katere velja naslednji režim: 

1. Dostop v varovane prostore je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa 

pa le na podlagi dovoljenja Upravnega odbora fakultete. 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

198 
 

2. Dostop osebam, ki niso zaposlene v varovanih prostorih, je dovoljen le v prisotnosti 

zaposlenega delavca v teh prostorih ali v slučaju višje sile (požar, izlitje vode, nujna vzdrževalna 

dela) ob prisotnosti varnostnika. 

3. Delavci v varovanih prostorih morajo prostor vestno in skrbno nadzorovati in ob vsaki 

odsotnosti zakleniti. 

4. Nosilcev osebnih podatkov ne smejo izpostavljati nevarnosti nenadzorovanega vpogleda ali 

iznosa. 

5. Osebni podatki, ki se hranijo izven varovanih prostorov, morajo biti shranjeni v zaklenjeni 

ognjevarni omari. 

6. Vsi računalniki, na katerih se nahajajo osebni podatki morajo biti v času vsake odsotnosti 

delavca zadolženega za delo z osebnimi podatki fizično ali programsko zaklenjeni. 

7. Nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oziroma izven 

varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni in pasivni arhivi ipd.), morajo biti stalno 

zaklenjeni v ognjevarni zaščiteni omari. 

8. Delavec, ki dela v varovanih prostorih, mora vestno in skrbno nadzorovati prostor in ob 

zapustitvi prostora zakleniti prostor. 

9. Delavec, ki pri svojem delu uporablja osebne podatke ali jih kakorkoli obdeluje, ne sme med 

delovnim časom puščati nosilcev osebnih podatkov na pisalnih mizah ali jih kako drugače 

izpostavljati nevarnosti vpogleda vanje nepooblaščenim osebam oziroma delavcem. 

10. V prostorih, v katere imajo vstop stranke oziroma osebe, ki niso zaposlene na fakulteti, 

morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni v času obdelave ali dela 

na njih tako, da je strankam onemogočen vpogled vanje. 

 

7. člen 

Obdelovanje osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov je dovoljeno le v prostorih fakultete. 

Nosilcev osebnih podatkov delavci fakultete ne smejo odnašati izven fakultete brez izrecnega 

dovoljenja Upravnega odbora fakultete. Upravni odbor lahko dovoli iznos nosilcev osebnih 

podatkov iz fakultete, ko predhodno delavec vpiše namen in razlog za iznos podatkov iz 

fakultete v knjigo evidenc o ravnanju z osebnimi podatki. 

 

8. člen 

Posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim zunanjim institucijam in drugim, ki izkažejo 

zakonsko podlago za pridobitev osebnih podatkov, dovoli Upravni odbor in posredovanje 

vpiše v knjigo evidenc o ravnanju z osebnimi podatki. 

 

9. člen 

Vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme, s katero se obdelujejo osebni 

podatki, je dovoljeno samo z vednostjo in odobritvijo Upravnega odbora ali od njega 

pooblaščene osebe, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in njihovi vzdrževalci, ki 

imajo s fakulteto sklenjeno pogodbo o servisiranju računalniške oziroma strojne opreme. 
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10. člen 

(1) Vzdrževalci prostorov in druge opreme v varovanih prostorih, poslovni partnerji in drugi 

obiskovalci, se smejo gibati v varovanih prostorih le ob prisotnosti delavca zavoda. 

(2) Zaposleni tehnično-vzdrževalni delavci in čistilke se lahko gibljejo v varovanih prostorih 

izven delovnega časa in brez prisotnosti odgovornega delavca le, če so nosilci podatkov 

shranjeni v zaklenjenih omarah na način, ki ga določa ta pravilnik za čas izven delovnega časa. 

 

III. Varovanje aplikativne programske opreme s katero se obdelujejo z računalniško 

opremo 

 

11. člen 

Dostop do računalniške programske opreme mora biti varovan na način, ki omogoča dostop 

samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za fakulteto po pogodbi opravljajo 

servisiranje računalniške in programske opreme. 

 

12. člen 

(1) Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme 

je dovoljeno samo na podlagi odobritve Upravnega odbora fakultete oziroma od njih 

pooblaščene osebe, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servis in organizacije oziroma 

njihovi delavci, ki imajo s fakulteto sklenjeno ustrezno pogodbo. 

(2) Izvajalci morajo spremembe in dopolnitve sistemske in aplikativne programske opreme 

ustrezno dokumentirati. 

 

13. člen 

(1) Za shranjevanje in varovanje aplikativne programske opreme veljajo enaka določila kot za 

ostale podatke iz tega pravilnika. 

(2) Delavec, pooblaščen za obdelavo in ravnanje z osebnimi podatki na računalniku, mora 

skrbeti, da se v primeru servisiranja, popravila, spreminjanja ali dopolnjevanja sistemske ali 

aplikativne programske opreme ob morebitnem kopiranju osebnih podatkov, po prenehanju 

potrebe po kopiji, kopija uniči. 

(3) Delavec, pooblaščen za obdelavo in ravnanje z osebnimi podatki na računalniku, mora biti 

v času servisiranja računalnika in programske opreme ves čas prisoten in mora nadzirati, da 

ne pride do nedopustnega ravnanja z osebnimi podatki. 

(4) V primeru, če se pokaže potreba po popravilu računalnika, na čigar disku se nahajajo osebni 

podatki, izven fakultete in brez kontrole pooblaščenega delavca fakultete, se morajo podatki 

iz diska računalnika izbrisati na način, ki onemogoča restavracijo. Če tak izbris ni mogoč, se 

mora popravilo opraviti v poslovnih prostorih fakultete v prisotnosti pooblaščenega delavca. 

 

14. člen 
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(1) Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se nahajajo osebni 

podatki, se preverja glede na prisotnost računalniških virusov v skladu z načrtom preverjanja. 

Ob pojavu računalniškega virusa je potrebno storiti vse, da se s pomočjo strokovnjakov virus 

odpravi in da se ugotovi vzrok pojava virusa. 

(2) Vsi podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi na računalnikih fakultete in v 

računalniškem informacijskem sistemu fakultete in prispejo na medijih za prenos 

računalniških podatkov ali prek telekomunikacijskih kanalov, morajo biti pred uporabo 

preverjeni glede prisotnosti računalniških virusov. 

 

15. člen 

(1) Zaposleni delavci ne smejo brez izrecnega dovoljenja Upravnega odbora inštalirati 

programske opreme. 

(2) Zaposleni delavci ne smejo odnašati programske opreme iz fakultete brez izrecnega 

dovoljenja Upravnega odbora. 

 

16. člen 

Dostop do podatkov prek aplikativne programske opreme mora biti varovan s sistemom gesel 

za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Upravni odbor določi na 

predlog informatika režim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel. 

 

17. člen 

(1) Vsa gesla in postopki, ki se uporabljajo za dostop in za administriranje v mreži osebnih 

računalnikov, administriranje z elektronsko pošto in administriranje prek aplikativnih 

programov, se hranijo v zapečatenih ovojnicah in varujejo v ognjevarni omari v prostorih 

fakultete. 

(2) Varovana gesla, hranjena v zapečatenih ovojnicah, se smejo uporabiti v izjemnih in nujnih 

primerih. Vsaka uporaba vsebine zapečatenih ovojnic se dokumentira. 

(3) Po uporabi zapečatenih gesel iz ovojnic Upravni odbor določi na predlog informatika nova 

gesla. 

18. člen 

 (1) Za potrebe restavriranja osebnih podatkov oziroma računalniškega sistema po okvarah ali 

izgubi podatkov iz drugih razlogov mora delavec, ki vodi zbirke osebnih podatkov, redno 

izdelovati kopije vsebine zbirk osebnih podatkov, ki jih vodi. 

(2) Računalniške kopije vsebin zbirk osebnih podatkov na disketah, kompaktnih diskih ali 

drugih medijih se hranijo v zavarovanih zaklenjenih omarah odpornih proti ognju, poplavam 

in elektromagnetnim motnjam in v predpisanih klimatskih razmerah. 

 

 

IV. Zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov 
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20. člen 

(1) Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, mora izročiti poštno pošiljko z 

osebnimi podatki direktno posamezniku, ali službi, na katero je ta pošiljka naslovljena. 

(2) Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, odpira in pregleduje vse poštne 

pošiljke in pošiljke, ki na drug način prispejo na fakulteto. 

(3) Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne odpira tistih pošiljk, ki so 

naslovljene na drug organ ali organizacijo in so pomotoma dostavljena ter pošiljk, ki so 

označene kot osebni podatki ali za katere iz označb na ovojnici izhaja, da se nanašajo na 

natečaj ali razpis. 

(4) Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne sme odpirati pošiljk, naslovljenih 

na delavca, na katerih je na ovojnici navedeno, da se vročijo osebno naslovniku, ter pošiljk, na 

katerih je najprej navedeno osebno ime delavca brez označbe njegovega uradnega položaja in 

šele nato naslov fakultete. 

 

21. člen 

(1) Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi 

sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali 

uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino. 

(2) Občutljivi osebni podatki se pošiljajo naslovnikom v zaprtih ovojnicah proti podpisu v 

dostavni knjigi ali z vročilnico. 

(3) Osebni podatki se pošiljajo priporočeno. 

(4) Ovojnica, v kateri se posredujejo osebni podatki, mora biti izdelana na takšen način, da 

ovojnica ne omogoča, da bi bila ob normalni svetlobi ali pri osvetlitvi ovojnic z običajno lučjo 

vidna vsebina ovojnice. Prav tako mora ovojnica zagotoviti, da odprtja ovojnice in seznanitve 

z njeno vsebino ni mogoče opraviti brez vidne sledi odpiranja ovojnice. 

(5) Obdelava občutljivih osebnih podatkov mora biti posebej označena in zavarovana. 

(6) Podatki iz prejšnjega odstavka se smejo posredovati preko telekomunikacijskih omrežij 

samo, če so posebej zavarovani s kriptografskimi metodami in elektronskim podpisom tako, 

da je zagotovljena nečitljivost podatkov med njihovim prenosom. 

 

22. člen 

 (1) Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo z ustrezno 

zakonsko podlago ali s pisno zahtevo oziroma privolitvijo posameznika, na katerega se podatki 

nanašajo. 

(2) Za vsako posredovanje osebnih podatkov mora upravičenec vložiti pisno vlogo, v kateri 

mora biti jasno navedena določba zakona, ki uporabnika pooblašča za pridobitev osebnih 

podatkov, ali pa mora k vlogi priložena pisna zahteva oziroma privolitev posameznika, na 

katerega se podatki nanašajo. 
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(3) Vsako posredovanje osebnih podatkov se beleži v evidenco posredovanj, iz katere mora 

biti razvidno, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi (22. 

člen ZVOP-1). 

(4) Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov, razen v primeru pisne odredbe sodišča. 

Originalni dokument se mora v času odsotnosti nadomestiti s kopijo. 

 

 

V. Storitve, ki jih opravljajo zunanje osebe 

 

23. člen 

(1) Z vsako zunanjo osebo (pravno ali fizično), ki opravlja posamezna opravila v zvezi z 

zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem ali posredovanjem osebnih podatkov in je 

registrirana za opravljanje takšne dejavnosti (pogodbeni obdelovalec), se sklene pogodba v 

skladu s drugem odstavkom 11. člena ZVOP-1. V pogodbi se določijo tudi pogoji in ukrepi za 

zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja. Omenjeno velja tudi za 

zunanje osebe, ki vzdržujejo strojno in programsko opremo ter izdelujejo in instalirajo novo 

strojno ali programsko opremo. 

(2) Zunanje osebe smejo opravljati storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru 

naročnikovih pooblastil in podatkov ne smejo obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug 

namen. 

(3) Zunanja oseba, ki opravlja dogovorjene storitve izven prostorov upravljavca, mora imeti 

vsaj enako strog način varovanja osebnih podatkov, kot ga določa ta pravilnik. 

 

 

VI. Brisanje podatkov 

24. člen 

(1) Osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov le toliko časa, kolikor je potrebno, 

da se doseže namen, za katerega se zbirajo in vodijo. 

(2) Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, se podatki zbrišejo oziroma uničijo 

nosilci podatkov. 

 

25. člen 

(1) Brisanje osebnih podatkov na računalniških medijih se opravi na način, po postopku in 

metodi, ki onemogoča restavriranje brisanih podatkov. 

(2) Osebni podatki, vsebovani na klasičnih nosilcih (listine, kartoteke, register, seznam) se 

brišejo z uničenjem nosilcev. Nosilci se fizično uničijo (pokurijo, razrežejo) v prostorih fakultete 

ali pod nadzorom pooblaščenega delavca fakultete pri organizaciji, ki se ukvarja z uničevanjem 

zaupne dokumentacije. 
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 (3) Uničevanje in brisanje osebnih podatkov se opravi komisijsko. Dekan imenuje tričlansko 

komisijo s trajnim mandatom, ki prisostvuje in protokolira vsak izbris in uničenje nosilcev 

osebnih podatkov z zapisnikom. 

 

26. člen 

(1) Z vso vestnostjo in skrbnostjo, določeno s tem pravilnikom, se mora brisati in uničevati tudi 

pomožna dokumentacija ali računalniški produkti oziroma predloge, ki vsebujejo posamezne 

osebne podatke. 

(2) Uničevanje osebnih podatkov na nosilcih iz predhodnega odstavka se mora izvajati tekoče 

in ažurno. 

 

 

VII. Ukrepanje ob ugotovitvi zlorabe osebnih podatkov ali vdoru v zbirke osebnih 

podatkov 

 

27. člen 

(1) Vsi zaposleni so dolžni izvajati ukrepe za preprečevanje zlorabe osebnih podatkov in 

morajo z osebnimi podatki, s katerimi se seznanijo pri svojem delu, ravnati vestno in skrbno 

na način in po postopkih, ki jih določa ta pravilnik. 

(2) Delavec, ki izve ali opazi, da je prišlo do zlorabe osebnih podatkov (odkrivanje osebnih 

podatkov, nepooblaščeno uničenje, nepooblaščeno spreminjanje, poškodovanje zbirke, 

prilaščanje osebnih podatkov) ali do vdora v zbirko osebnih podatkov, mora takoj o tem 

obvestiti Upravni odbor in dekana ter pooblaščenega delavca, ki vodi in ureja zbirko osebnih 

podatkov, ki so bili zlorabljeni ali v katero se je vdrlo. 

 

28. člen 

(1) Upravni odbor mora zoper tistega, ki je zlorabil osebne podatke ali je nepooblaščeno vdrl 

v zbirko osebnih podatkov, ustrezno ukrepati. 

(2) Če obstaja sum pri vdoru v zbirko osebnih podatkov, da je ta storjen z naklepom in 

namenom zlorabiti osebne podatke ali jih uporabiti v nasprotju z nameni, za katere so zbrani, 

ali če je do zlorabe osebnih podatkov že prišlo, mora upravni odbor poleg uvedbe 

disciplinskega postopka zoper storilca ali poleg izreka opomina pred redno odpovedjo 

pogodbe o zaposlitvi ali poleg redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ali 

poleg izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če je zlorabil ali poskusil zlorabiti osebne 

podatke delavec fakultete, vdor ali zlorabo oziroma poskus zlorabe, prijaviti organom pregona. 

(3) Za zlorabo osebnih podatkov šteje vsaka uporaba osebnih podatkov v namene, ki niso v 

skladu z nameni zbiranja, določenimi v zakonu, na podlagi katerega se zbirajo ali nameni 

določenimi v katalogu zbirk osebnih podatkov. Za poskus zlorabe šteje poskus uporabe 

osebnih podatkov v nedovoljene namene. 
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VIII. Odgovornost za izvajanje ukrepov zavarovanja osebnih podatkov 

 

29. člen 

(1) Pred nastopom dela delavca na delovnem mestu, kjer se obdelujejo osebni podatki, mora 

delavec podpisati izjavo, ki ga zavezuje k varovanju osebnih podatkov. 

 (2) Pred nastopom funkcije (članstva) v organih fakultete, na katerih se obravnavajo tudi 

osebni podatki zaposlenih in študentov, mora član organa podpisati izjavo, ki ga zavezuje k 

varovanju osebnih podatkov in ki ga opozarjajo na posledice kršitve zaveze. 

(3) Obveza varovanja osebnih podatkov, s katerimi se delavec seznani pri svojem delu v 

zavodu, traja tudi po prenehanju delovnega razmerja na fakulteti. 

(4) Iz podpisane izjave mora biti razvidno, da je podpisnik seznanjen z določbami tega 

pravilnika ter določili ZVOP-1, izjava pa mora vsebovati tudi pouk o posledicah kršitve. 

(5) Za kršitev določil iz prejšnjega odstavka so zaposleni disciplinsko odgovorni, zunanje osebe 

pa na podlagi pogodbenih obveznosti. 

 

30. člen 

Delavec stori kršitev delovne dolžnosti: 

1. če opusti vestno in skrbno nadzorovanje varovanih prostorov, 

2. če opusti ravnanja za preprečitev vpogleda v ali na nosilce osebnih podatkov, 

3. če ne uniči kopije osebnih podatkov v za to določenih primerih, 

4. če ni ves čas servisiranja računalnika in programske opreme prisoten, 

5. če ne izvaja preventive v zvezi z računalniškimi virusi, 

6. če ne vodi evidence kopij vsebin zbirk osebnih podatkov v knjigi evidenc o ravnanju z 

osebnimi podatki in 

7. če ne obvesti dekana ali pooblaščenega delavca v primeru zlorabe osebnih podatkov ali 

vdora v zbirko osebnih podatkov. 

 

31. člen 

Delavec stori hujšo kršitev delovne dolžnosti: 

1. če sporoča osebne podatke, s katerimi se je seznanil pri svojem delu, sodelavcem ali drugim 

osebam, 

2. če opusti skrb in nadzor nad nosilci osebnih podatkov med delovnim časom in tako dopusti 

možnost vpogleda vanje nepooblaščenim osebam, 

3. če nepooblaščeno izdela kopije nosilcev osebnih podatkov, 

4. če brez izrecnega dovoljenja odnaša iz fakultete nosilce osebnih podatkov, 

5. če posreduje osebne podatke, pooblaščenim eksternim institucijam brez dovoljenja , 

upravnega odbora ali od njih pooblaščenih oseb, 

6. če ne vpiše v knjigo evidenc o ravnanju z osebnimi podatki dejstva o posredovanju osebnih 

podatkov eksternim institucijam, 
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7. če popravlja, spreminja ali dopolnjuje sistemsko ali aplikativno programsko opremo, 

8. če inštalira ali odnese programsko opremo iz fakultete brez izrecnega dovoljenja Upravnega 

odbora ali od njega pooblaščene osebe, 

9. če ne izdeluje redno kopije vsebine osebnih podatkov in če ne hrani računalniških kopij 

vsebin zbirk osebnih podatkov v zavarovanih zaklenjenih omarah. 

 

32. člen 

O zlorabi ali sumu zlorabe osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov fakultete, s 

strani oseb, ki niso delavci fakultete, se obvesti organe pooblaščene za pregon. 

 

 

IX. Posebne ureditve za zbirke osebnih podatkov vodenih na fakulteti 

 

1. Odgovorni delavci 

 

33. člen 

Za vzpostavitev, vodenje, ažuriranje in ravnanje z zbirkami osebnih podatkov in osebnimi 

podatki vodenimi na fakulteti so odgovorni dekan in Upravni odbor, ali od njih pisno 

pooblaščene osebe. 

 

2. Pooblaščeni delavci 

34. člen 

Dekan, prodekani, za potrebe njihovega dela lahko vpogledajo in uporabijo osebne podatke, 

vsebovane v vseh zbirkah osebnih podatkov vodenih na fakulteti. 

 

3. Zbirke osebnih podatkov, za katere je potrebno soglasje 

 

35. člen 

(1) Za vzpostavitev in vodenje zbirk osebnih podatkov, ki se nanašajo na študijski proces in za 

katere ni pravne podlage v zakonih, mora fakulteta pridobiti pisno soglasje študentov. To stori 

tako, da ob vpisu na vpisnem listu ponudi študentom v podpis izjavo, da se strinjajo, da s 

podpisom vpisnega lista dovolijo tudi uporabo osebnih podatkov, ki so na vpisnem listu, za 

potrebe knjižnic, postopkov za sprejem v študentske domove, ipd.. 

(2) Pisno soglasje zaposlenih oziroma oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, mora 

fakulteta pridobiti tudi za vzpostavitev in vodenje zbirke osebnih podatkov ali osebnega 

podatka, ki jo ali ga namerava zavod voditi, pa taka zbirka ali osebni podatek ni predpisana 

oziroma predpisan z zakonom. 

 

36. člen 

Pisno soglasje iz predhodnega člena mora vsebovati: 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

206 
 

1. jasno opredeljeno voljo za izdajo soglasja, 

2. navedbo podatkov, ki se zbirajo, 

3. natančno opredeljen namen zbiranja podatkov, 

4. zagotovilo, da se bodo podatki uporabljali le za namen, za katerega so zbrani, 

5. čas shranjevanja podatkov, 

6. seznanitev z možnostjo preklica soglasja, 

7. datum podpisa izjave in podpis osebe. 

 

 

X. Vodenje in ažuriranje zbirk osebnih podatkov 

 

37. člen 

(1) Zbirke osebnih podatkov študentov se vzpostavijo in ažurirajo ob vpisu na fakulteto in ob 

začetku vsakega študijskega leta. 

(2) V zbirki osebnih podatkov študentov podatke vzpostavijo in ažurirajo pooblaščeni delavci. 

 

 

XI. Hramba in roki hrambe zbirk osebnih podatkov 

 

38. člen 

 (1) Za hrambo zbirk osebnih podatkov so odgovorni delavci, ki so pooblaščeni za obdelovanje 

zbirk osebnih podatkov. 

(2) Vpisni listi s podatki o študentih, vpisanih na fakulteto, se hranijo v arhivih fakultete, ki 

morajo biti zaklenjeni, ključe pa lahko imajo le pooblaščeni delavci. 

 

39. člen 

Zbirke osebnih podatkov delavcev fakultete - kadrovske evidence se hranijo v zaklenjeni 

ognjevarni omari v prostorih fakultete. 

 

40. člen 

Roki hranjenja zbirk osebnih podatkov se določijo za vsako zbirko osebnih podatkov s 

katalogom zbirk osebnih podatkov. 

 

 

XII. Prehodni in končni določbi 

 

41. člen 

(1) Z določbami tega pravilnika morajo biti seznanjeni vsi delavci fakultete. 

 

42. člen 
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(1) Ta pravilnik začne veljati in se uporablja naslednji dan po dnevu objave na spletni strani 

fakultete. 

 

 

                               predsednik Upravnega odbora SFU Ljubljana: 

Mag. Miran Možina 
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15.10 PRILOGA 10 
 

Pravilnik o delu  častnega razsodišča Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani 
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Upravni odbor Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

(v nadaljevanju SFU Ljubljana) je na podlagi 86. člena Statuta Fakultete za psihoterapevtske 

znanosti Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani dne 4.9.2014, sprejel 

 

 

PRAVILNIK O DELU  ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE 

SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Ta pravilnik določa pristojnosti častnega razsodišča (v nadaljevanju ČR), način dela ČR, 

postopek pred ČR, glavno obravnavo, način odločanja ter izvršitev odločitev ČR.  

 

ČR je organ SFU LJUBLJANA, ki po eni strani pomaga izvajati Etični komisiji SFU LJUBLJANA 

funkcijo etične podpore, po drugi strani pa odloča o kršitvah etičnega kodeksa SFU LJUBLJANA, 

statuta SFU LJUBLJANA, drugih aktov SFU LJUBLJANA, in drugih kršitvah povezanih z ravnanji, 

ki so v nasprotju s principi dela študentov, visokošolskih učiteljev, sodelavcev in ostalih 

zaposlenih (v nadaljevanju visokošolska skupnost) in v nasprotju z etičnimi standardi 

opravljanja psihoterapevtske dejavnosti učiteljev, sodelavcev, študentov in specializantov 

psihoterapije pod supervizijo (v nadaljevanju psihoterapevti). Poleg tega ČR opravlja druge 

naloge v skladu s tem pravilnikom.  

 

2. člen 

ČR v okviru svojih pristojnosti, ki so povezane s funkcijo etične podpore, organizira različne 

oblike izobraževanj s področja etike, mirnega reševanja sporov, pravnih vprašanj in dilem. 

Lahko organizira tudi tematska srečanja, ki zadevajo etiko delovanja psihoterapevtov ter 

proučuje vzroke in pogostnost kršitev ter o tem poroča Etični komisiji SFU LJUBLJANA.  

ČR  lahko sprejme tudi načelna stališča v zvezi z določenimi, ponavljajočimi se kršitvami.  

ČR spodbuja mirno reševanje sporov. V ta namen, v začetni fazi postopka pred ČR, strankam  

v postopku priporoča reševanje sporov z mediacijo in sicer v vseh primerih, za katere tako 

določa ta pravilnik. 

 

3. člen 

ČR mora pri svojem delu in postopkih ter odločitvah poleg tega pravilnika upoštevati etični 

kodeks SFU LJUBLJANA, statut SFU LJUBLJANA, pravila stroke in druge akte SFU LJUBLJANA ter 

akte in priporočila Evropske zveze za psihoterapijo (European Association for Psychotherapy 
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= EAP). Pri svojem delu subsidiarno uporablja pravila pravdnega postopka. ČR ne sme 

sprejemati odločitev, ki bi nasprotovale pravnemu redu Republike Slovenije.  

 

II. STRANKE V POSTOPKU  

 

4. člen 

Stranke v postopku pred ČR so: predlagatelj oziroma predlagatelji postopka in udeleženec oz. 

udeleženci, zoper katere je vložen predlog za obravnavo. Udeleženec ali udeleženci so lahko 

člani visokošolske skupnosti ali psihoterapevti SFU LJUBLJANA in posamezna psihoterapevtska 

organizacija, ki izvaja psihoterapevtsko dejavnost in/ali izobraževanje iz psihoterapije in 

sodeluje s SFU LJUBLJANA.  

 

 

III. PRISTOJNOSTI ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

 

5. člen 

Pristojnosti ČR so povezane z njegovo dvojno funkcijo (etična podpora in odločanje o kršitvah), 

kot je to določeno v 1. členu. Pristojnosti ČR so predvsem: 

 

- organizacija različnih oblik izobraževanj s področja etike, mirnega reševanja 

sporov, pravnih vprašanj in dilem, 

- spodbujanje mirnega reševanja sporov, 

- analiza stanja na področju kršitev ter izdelava priporočil in mnenj organom SFU 

LJUBLJANA, 

- obravnava prijavljenih kršitev, 

- izvajanje opredeljenega postopka za ugotavljanje dejanskega stanja ter 

sprejemanje odločitev o odgovornosti oz. oprostitvi udeleženca v postopku 

obravnave. 

 

S svojim delovanjem ČR prispeva k spoštovanju etičnega kodeksa SFU LJUBLJANA, spoštovanju 

aktov in pravil, ki veljajo v SFU LJUBLJANA in v EAP, večanju informiranosti in osveščenosti o 

etičnih vidikih psihoterapevtske prakse, izobraževanja in raziskovanja, razvijanju dobre prakse, 

predvsem pa prispeva k ohranjanju in povečevanju ugleda stroke in poklica psihoterapevta.  

 

6. člen 

ČR deluje na osnovi predloga za uvedbo postopka, ki ga lahko poda klient ali organ ali društvo 

oz. organizacija, ki izvaja psihoterapevtsko dejavnost in/ali izobraževanje iz psihoterapije in 

sodeluje s SFU LJUBLJANA, zoper ravnanje psihoterapevta SFU Ljubljana. Poleg tega odloča o 

prijavah in pritožbah zoper ravnanje psihoterapevtske organizacije, ki izvaja psihoterapevtsko 
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dejavnost in/ali izobraževanje iz psihoterapije in sodeluje s SFU LJUBLJANA, ki pomeni kršitev 

etičnega kodeksa in drugih aktov SFU LJUBLJANA.  

 

ČR odloča tudi o pritožbah zoper odločitev častnega razsodišča posamezne psihoterapevtske 

organizacije, ki izvaja psihoterapevtsko dejavnost in/ali izobraževanje iz psihoterapije in 

sodeluje s SFU LJUBLJANA,  v kolikor se sankcije nanašajo na psihoterapevta SFU Ljubljana. 

 

7. člen 

 V skladu z določili etičnega kodeksa SFU LJUBLJANA, statuta in drugih aktov ČR obravnava 

predvsem naslednje hujše kršitve, ki se nanašajo na: 

 

- neupravičeno izdajanje poklicne skrivnosti; 

- javno izpostavljanje klientov v sredstvih javnega obveščanja brez soglasja 

klienta ali njegovega zakonitega zastopnika; 

- ravnanje v očitnem nasprotju s pravili psihoterapevtske stroke; 

- uporabljanje metod, za katere psihoterapevt nima ustrezne usposobljenosti, 

licence ali drugega dokazila, da jih lahko uporablja; 

- spolno, materialno, fizično ali čustveno zlorabo klientov oz. oseb, ki potrebujejo 

psihoterapevtsko pomoč, edukantov, supervizantov in udeležencev raziskav; 

- nekorektne, neetične odnose do drugih psihoterapevtov, ki izvajajo 

psihoterapevtsko dejavnost in/ali izobraževanje iz psihoterapije in sodelujejo s 

SFU LJUBLJANA;  

- širjenje neresničnih informacij o drugih psihoterapevtih in njihovih 

terapevtskih pristopih; 

- povzročanje škode ugledu drugih psihoterapevtov in psihoterapevtskih 

pristopov; 

- ravnanje v nasprotju s splošno sprejetimi moralnimi načeli (uživanje alkohola 

na delovnem mestu, uživanje mamil, nespodobno obnašanje, spolno 

nadlegovanje klientov, edukantov, supervizantov, udeležencev raziskav, 

sodelavcev ali psihoterapevtov SFU LJUBLJANA).  

 

Poleg teh kršitev ČR obravnava tudi vse druge kršitve na področjih, ki so v etičnem kodeksu 

SFU LJUBLJANA bolj podrobno opredeljena:  

 

• odgovornost; 

• kompetentnost;  

• moralni in pravni standardi; 

• zaupnost; 

• dobrobit pacientov/klientov; 

• poklicni odnosi; 
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• stiki z javnostjo;  

• tehnike ocenjevanja (assessment); 

• raziskovanje. 

 

 

IV. SESTAVA ČASTNEGA RAZSODIŠČA  

 

8. člen 

ČR ima predsednika in dva člana ter dva namestnika članov ČR. Predsednika, člane in 

namestnike članov ČR imenuje senat SFU LJUBLJANA za mandatno obdobje štirih let. 

Predsednik, člani in namestniki so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored. Predsednik, člani in 

namestniki v času trajanja mandata ne smejo opravljati drugih funkcij na SFU LJUBLJANA. 

 

9. člen 

Predsednika, člane in namestnike članov ČR lahko razreši skupščina pred potekom mandata v 

primeru neaktivnosti ali zlorabe funkcije ter v primeru obrazložene  pisne vloge oz. pisnega 

odstopa posameznega člana razsodišča.   

 

 

V. POSTOPEK PRED ČASTNIM RAZSODIŠČEM 

 

10. člen 

Postopek pred ČR se začne z vložitvijo predloga, ki vsebuje navedbo imena, priimka, naziva in 

delovnega področja psihoterapevta, zoper katerega se predlog vlaga, nadalje konkretno 

navedbo kršitev, opis dejanskega stanja, navedbo prič in eventualno drugih dokazov, ki lahko 

oz. potrjujejo navedbe iz predloga.  

 

Postopek se prične tudi z vložitvijo pritožbe zoper ravnanje psihoterapevtske organizacije, ki 

izvaja psihoterapevtsko dejavnost in/ali izobraževanje iz psihoterapije in sodeluje s SFU 

LJUBLJANA. V pritožbi je potrebno navesti: naziv psihoterapevtske organizacije, opis kršitve in 

dejanskega stanja ter navedbo prič oz. drugih dokazov, ki lahko oz. potrjujejo navedbe iz 

pritožbe.  

 

Postopek se prične tudi na podlagi vložitve pritožbe zoper odločitev organov posamezne 

psihoterapevtske organizacije, ki izvaja psihoterapevtsko dejavnost in/ali izobraževanje iz 

psihoterapije in sodeluje s SFU LJUBLJANA, v kolikor se sankcije nanašajo na psihoterapevta 

SFU Ljubljana. 
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11. člen 

Predlog za uvedbo postopka mora biti vložen najkasneje v roku dvanajstih mesecev, odkar je 

predlagatelj izvedel za kršitev oz. v roku dvanajstih mesecev od storjene kršitve. Uvedba 

postopka zastara v štiriindvajsetih mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.  

 

Pritožba zoper odločitev organa psihoterapevtske organizacije,  ki izvaja psihoterapevtsko 

dejavnost in/ali izobraževanje iz psihoterapije in sodeluje s SFU LJUBLJANA, mora biti vložena 

v roku petnajst dni od prejema odločitve organa psihoterapevtske organizacije.  

Vlagatelj predloga oz. pritožnik mora v predlogu oz. v pritožbi navesti svoje ime in naslov ter 

odločitev psihoterapevtske organizacije, zoper katero se pritožuje, oz. kršitelja oz. kršitev 

očitano psihoterapevtski organizaciji. Predlog oz. pritožba mora biti obrazložena. V predlogu 

oz. pritožbi mora predlagatelj oz. pritožnik predlagati dokaze, ki naj jih ČR izvede.   

 

12. člen 

Po prejemu predloga oz. pritožbe predsednik ČR ali od njega pooblaščeni član preveri, če 

predlog oz. pritožba vsebuje vse zahtevane sestavine, če je pravočasna in dovoljena in, če je 

ČR pristojno za odločanje. Če je predlog oz. pritožba nepopolna, jo predsednik oz. član ČR vrne 

predlagatelju oz . pritožniku z zahtevo po dopolnitvi. Pri tem je za dopolnitev maksimalni rok 

petnajstih dni od vročitve.  

V primeru, da predlog oz. pritožba ne vsebuje vseh zahtevanih vsebin in predlagatelj oz. 

pritožnik pravočasno ne dopolni predloga oz. pritožbe, ČR na svoji seji predlog oz. pritožbo s 

sklepom zavrže.  

 

13. člen 

Popoln predlog oz. pritožbo mora predsednik ČR s priporočeno pošto s povratnico v 

najkrajšem možnem času posredovati nasprotnemu udeležencu in ga pozvati, da poda 

obrazložen pisen odgovor v roku petnajstih dni.  

Po preteku petnajstih dni predsednik ČR razpiše glavno obravnavo, na katero povabi stranke 

v postopku in ev. predlagane priče.  

Pred glavno obravnavo ČR odloča o dokaznih predlogih iz predloga oz. pritožbe in odgovora 

na predlog oz. pritožbo, ki jih bo izvedlo zaradi razjasnitve dejanskega stanja.  

 

14. člen 

SFU LJUBLJANA spodbuja mirno in medsebojno reševanje sporov z mediacijo. Mediacija ali 

posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, 

ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja 

rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je  predvsem v učinkovitosti,  

obojestranski sprejemljivosti rešitve, ki nudi možnost sodelovanja strani v sporu tudi po 

uspešno izvedeni mediaciji.  
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15. člen 

SFU LJUBLJANA uporablja mediacijo v vseh vrstah sporov, razen v primerih kršitev  povezanih 

s sumom storitve: kaznivega dejanja, fizičnega nasilja, spolnega nadlegovanja in spolne 

zlorabe. 

 

16. člen 

Po prejemu prijave, pritožbe ali druge vloge ČR pred pričetkom glavne obravnave najprej 

obvesti obe stranki o možnosti mediacije. Stranki v sporu lahko izbereta med notranjo 

mediacijo, ki jo nudijo usposobljeni člani SFU LJUBLJANA, ali zunanjo mediacijo. Seznam 

mediatorjev predloži ČR. 

 

17.člen 

Mediacija poteka do sklenitve dogovora glede izhodiščnega konflikta ali nesoglasja ali do 

soglasne oz. enostranske prekinitve procesa. Ker je mediacija prostovoljna, lahko katerakoli 

stran iz kateregakoli razloga preneha z mediacijo. Svojo odločitev v tem primeru pisno ali ustno 

sporoči mediatorju in drugi strani ter ČR. Za prekinitev mediacije se lahko odloči tudi mediator, 

če presodi, da nadaljevanje procesa ne bi bilo smiselno. Svojo odločitev z navedbo razlogov 

pisno ali ustno sporoči mediantoma in ČR. V primeru, da stranki odklonita mediacijo ali v 

primeru  neuspešne mediacije, ČR nadaljuje postopek v skladu s tem pravilnikom. 

 

18.člen 

Glavno obravnavo vodi predsednik ČR, ki najprej ugotovi prisotnost. V primeru izkazanega 

vabila in neudeležbe vabljenih lahko ČR z večino članov odloči, da se obravnava opravi v njihovi 

odsotnosti.  

Na glavni obravnavi se piše zapisnik, ki ga lahko piše član ČR ali drug zapisnikar. V zapisniku je 

potrebno na kratko opisati potek glavne obravnave, izvedene dokaze, bistvene trditve strank 

in izpovedi prič ter odločitve ČR postopkovne narave. Zapisnik po zaključku glavne obravnave 

podpišejo vsi člani ČR in drugi prisotni. Vsaka stranka obravnave ima pravico do izvoda 

zapisnika.  

19.člen 

Po ugotovitvi prisotnosti s strani predsednika ČR predlagatelj oz. pritožnik na kratko obrazloži 

predlog oz. pritožbo, nato poda zagovor nasprotni udeleženec. Vsak član ČR ima pravico in 

dolžnost postavljati vprašanja strankam tako, da se stanje stvari čimbolj razjasni.  

 

20. člen 

Dejansko stanje se ugotavlja z izvajanjem dokazov. Dokazi so predvsem pisne oz. ustne 

izpovedi prič, listine in drugi materialni dokazi, v izjemnih primeri tudi izvedenska mnenja.  

O številu in vrsti izvedbe dokazov odloča ČR.  
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Povabljenim pričam zastavlja vprašanja najprej ČR, nato predlagatelj oz. pritožnik in na koncu 

nasprotni udeleženec. Izjemoma ČR odloči o soočenju prič, pri katerem s postavljanjem 

vprašanj poskuša razjasniti sporne zadeve in ugotoviti materialno resnico.  

 

21. člen 

Po izvedenem dokaznem postopku ima nasprotni udeleženec pravico do zaključne besede.  

Po zaključni besedi nasprotnega udeleženca se ČR umakne na posvet in odloči o tem, ali je 

dejansko stanje do te mere razjasnjeno, da bo lahko sprejelo odločitev.  

 

22. člen 

Obravnava pred ČR je zaključena, ko ČR po posvetu odloči, da je dejansko stanje razjasnjeno 

do te mere, da lahko sprejme odločitev. Odločitev ČR sprejme na tajnem posvetovanju in 

glasovanju. Odločitev se praviloma sprejme soglasno, v primeru da to ni možno pa s 

preglasovanjem. Po sprejemu odločitve jo predsednik ČR razglasi v navzočnosti vseh strank in 

na kratko poda bistvene razloge za odločitev. ČR pa lahko odloči, da bo odločitev sprejela 

naknadno, vendar najkasneje v roku sedmih dni od zaključka obravnave.  

 

 

VI. ODLOČITEV ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

23. člen 

Pisni odpravek obrazložene odločitve pošlje predsednik ČR vsem strankam postopka s 

priporočenim pismom s povratnico najkasneje v petnajstih dneh od zaključka glavne 

obravnave.  

 

24. člen 

ČR mora odločiti o odgovornosti oz. neodgovornosti psihoterapevta, kar pomeni odločitev o 

krivdi oz. nedolžnosti. V vsakem primeru pa mora ČR odločiti o stroških postopka (to je o tem, 

kdo plača stroške postopka). 

 

25. člen 

ČR psihoterapevta oz. psihoterapevtsko organizacijo oprosti v primerih, če: 

 

- kršitev ni dokazana;  

- ni dokazov, da bi bilo očitano dejanje storjeno; 

- storjeno dejanje ne pomeni kršitve statuta, etičnega kodeksa ali drugih aktov SFU 

LJUBLJANA; 

- psihoterapevt ali psihoterapevtska organizacija za kršitev ni odgovorna; 

 

26. člen 
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V primeru, da ČR ugotovi odgovornost oz. krivdo člana visokošolske skupnosti in/ali 

psihoterapevta SFU LJUBLJANA, mora odločiti o eni izmed naslednjih sankcij: 

 

- opomin, s katerim se pisno seznanijo organi SFU LJUBLJANA - sankcija se lahko izreče 

članom visokošolske skupnosti oz. psihoterapevtom SFU LJUBLJANA; 

- poseben ukrep, ki lahko obsega dodatno obvezno izobraževanje, dodatno supervizijo, 

dodatno osebno izkušnjo. Trajanje oz. časovno obdobje se določi individualno - 

sankcija se lahko izreče posameznim  članom visokošolske skupnosti oz. 

psihoterapevtom SFU LJUBLJANA; 

- začasno suspendiranje iz funkcije v okviru SFU LJUBLJANA - sankcija se lahko izreče 

posameznim članom visokošolske skupnosti oz. psihoterapevtom SFU LJUBLJANA in 

društvom ali organizacijam, ki izvaja psihoterapevtsko dejavnost in/ali izobraževanje iz 

psihoterapije in sodeluje s SFU LJUBLJANA; 

- predlog Upravnemu odboru SFU LJUBLJANA za izključitev iz SFU LJUBLJANA - sankcija 

se lahko izreče članom visokošolske skupnosti oz. psihoterapevtom SFU LJUBLJANA; 

- predlog pristojnim ustanovam za začasni ali trajni odvzem licence ali diplome - sankcija 

se lahko izreče posameznim članom visokošolske skupnosti oz. psihoterapevtom SFU 

LJUBLJANA; 

 

ČR mora v primerih ukrepov, ki veljajo začasno, določiti rok, ki ne sme biti krajši od enega in 

ne daljši od petih let. ČR lahko naenkrat izreče tudi več različnih sankcij.  

 

27. člen 

V primeru, da se postopek uspešno konča z mediacijo, ČR sprejme o tem ugotovitveni sklep. 

 

28. člen 

Pri izrekanju sankcij ČR upošteva pomen in težo kršitve, vpliv na ugled psihoterapije v strokovni 

in laični javnosti, ponavljajoči značaj istovrstnih ali drugih kršitev, dotedanjo nekaznovanost in 

moralno držo, ipd.  

ČR kot olajševalne okoliščine upošteva predvsem sodelovanje člana visokošolske skupnosti oz.  

psihoterapevta SFU LJUBLJANA oz. psihoterapevtske organizacije v postopku, pripravljenost 

poravnati oz. popraviti nastalo materialno oz. moralno škodo, iskreno obžalovanje in 

opravičilo in druge okoliščine.  

ČR kot oteževalne okoliščine upošteva predvsem izmikanje postopku, poskuse oz. postopke za 

brisanje dokazov oz. sledi kršitev, manipuliranje s člani ČR in pričami, nepripravljenost za 

odpravo napak, izraba ugleda za vpliv na priče, blatenje predlagatelja oziroma pritožnika, 

oteževanje dela ČR pri ugotavljanju kršitev, ipd.  

 

29. člen 
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Člani, namestniki članov in predsednik ČR so za svoje delo upravičeni do povračila prevoznih 

stroškov in stroškov sejnin.  

Dolžnost članov visokošolske skupnosti in psihoterapevtov SFU LJUBLJANA je tudi sodelovanje 

pred ČR.  

V izjemnih primerih, ko stranke priglasijo upravičene potne oz. druge stroške, v primeru ko 

nastanejo stroški za izvedence in izvedenska mnenja, ČR naloži plačilo stroškov psihoterapevtu 

oz. psihoterapevtski organizaciji, ki jo je spoznalo kot odgovorno za kršitev.  

V primeru, da med postopkom stranka predlaga izvedbo dokaza, ki je povezano s stroški, od 

predlagatelja zahteva, da predhodno založi sredstva oz. plača stroške, ki bi z izvedbo dokaza 

nastali. Če predlagatelj to odkloni, predlog zavrne.  

Če ČR postopek ustavi, člana visokošolske skupnosti oz. psihoterapevta SFU LJUBLJANA ali 

psihoterapevtsko organizacijo oprosti, naloži plačilo stroškov izvedenca predlagatelju oz. 

pritožniku.  

 

 

VII. PRITOŽBA ZOPER ODLOČITEV ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

 

30. člen 

Vsaka izmed strank postopka, ki je z odločitvijo ČR nezadovoljna, se lahko pritoži Upravnemu 

odboru SFU LJUBLJANA. Pritožbo je potrebno poslati v 15 dneh od vročitve pisnega odpravka 

odločitve ČR. 

 

31. člen 

ČR mora v svoji odločitvi utemeljiti razloge za odločitev. Odločitev mora vsebovati uvod, izrek 

in obrazložitev ter pouk o pravici do pritožbe.  

V uvodu morajo biti navedeni člani ČR, ki so pri delu in odločitvi sodelovali, predlagatelj, 

nasprotni udeleženec, podatki o pričah, kratek povzetek spornega predmeta, datum obravnav 

in datum sprejema odločitve.  

Izrek mora vsebovati jasno odločitev ČR, vrsto sankcije in način izvršitve.  

Obrazložitev mora vsebovati dejansko stanje, kot ga je ugotovilo ČR, utemeljitev razlogov za 

svojo odločitev, olajševalne in oteževalne okoliščine, ki jih je pri odločitvi ČR upoštevalo.  

Pouk o pravici do pritožbe mora vsebovati navedbo roka in organa, ki bo o pritožbi odločal.  

Pisna odločitev mora vsebovati tudi podpise članov ČR, ki so odločali o zadevi.  

 

32. člen 

V primeru, da ČR odloči, da kršitev ni bila storjena ali da kršitev ne pomeni zadostne podlage 

za odločitev o sankciji, izda pisno odločitev o oprostitvi in ustavitvi postopka. S tako odločitvijo 

ugotovi, da v konkretni situaciji ni prišlo do kršitve ali, da kršitev ni take narave, ki bi 

opravičevala izrek sankcije. V isti zadevi ni mogoče ponovno vložiti predloga na ČR. Vsaka 
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odločitev ČR se v pisni obliki posreduje strankam, članom visokošolske skupnosti in 

psihoterapevtom SFU LJUBLJANA in tajništvu SFU LJUBLJANA.  

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

33. člen 

ČR vodi postopek v skladu s tem pravilnikom, subsidiarno pa se uporabljajo predvsem 

naslednja načela postopka: načelo zaupanja in poštenja, resnicoljubnosti in hitrosti postopka 

ter določbe Zakona o pravdnem postopku.  

 

34. člen 

Ta pravilnik začne veljati 4.9.2014 in se objavi na spletni strani SFU LJUBLJANA. 

 

 

 

Predsednik Upravnega odbora:  

Mag. Miran Možina 
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15.11 PRILOGA 11 
 

Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 

Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani 
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MERILA ZA IZVOLITEV V NAZIVE 

VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV 

IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV  

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

 

 

 

Ljubljana, 2015 
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Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-

ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009 in 62/2010-ZUPJS), 48. člena 

Statuta Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani z dne 14. 4. 2014 

in na podlagi določil Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010) je Senat Fakultete 

za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani dne 12.1.2015 sprejel čistopis 

 

 

MERIL ZA IZVOLITEV V NAZIVE 

VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV 

IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV 

 
 

I. NAMEN 

1. člen 

(namen) 

S tem aktom določa Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (v 

nadaljevanju: SFU Ljubljana) pogoje za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 

in visokošolskih sodelavcev. 

 

 

II. NAZIVI 

2. člen 

(nazivi) 

Izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na SFU Ljubljana opravljajo visokošolski 

učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. 

 

1. NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV SO: 

• redni profesor, 

• izredni profesor, 

• docent, 

• lektor (za izvajanje jezikovnega pouka);  

za izvajanje visokošolskih strokovnih programov tudi: 

• višji predavatelj, 

• predavatelj. 

Visokošolski učitelji so izvoljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: docent, izredni profesor, redni 

profesor. 
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2. NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV SO: 

• asistent, 

• bibliotekar, 

• strokovni svetnik, 

• višji strokovni sodelavec, 

• strokovni sodelavec, 

• učitelj veščin. 

 

3. NAZIVI ZNANSTVENIH DELAVCEV SO: 

• znanstveni svetnik, 

• višji znanstveni sodelavec, 

• znanstveni sodelavec. 

Znanstveni naziv se dodeli raziskovalcem, ki opravljajo predvsem temeljne raziskave in izpolnjujejo 

pogoje za znanstveni naziv. 

Znanstveni delavci so izvoljeni v nazive v naslednjem vrstnem redu: znanstveni sodelavec, višji 

znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik. 

 

3. člen 

(trajanje naziva) 

Visokošolski učitelji in znanstveni delavci, z izjemo rednih profesorjev in znanstvenih svetnikov, so 

izvoljeni v naziv za obdobje petih let (v nadaljevanju: izvolitveno obdobje). 

Ponovno so lahko izvoljeni v isti naziv za izvolitveno obdobje po pogojih za ponovno izvolitev. 

Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let. 

Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv. 

Bibliotekarji so izvoljeni v naziv za neomejeno dobo. 

Drugi visokošolski sodelavci (strokovni sodelavci, višji strokovni sodelavci, strokovni svetniki in učitelji 

veščin) so izvoljeni za obdobje petih let. 

Veljavnost izvolitve se na pisno zahtevo kandidata ustrezno podaljša za čas porodniškega oziroma 

starševskega ali bolniškega dopusta, če ta traja več kot tri mesece. 

Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci ter znanstveni delavci ob upokojitvi obdržijo pridobljene 

nazive. 

 

4. člen 

(razmerja med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi) 

Znanstveni delavec je lahko izvoljen v naziv visokošolskega učitelja, če izpolnjuje pogoje po teh Merilih. 

Znanstveni svetnik je lahko pod pogojem iz prvega odstavka tega člena izvoljen v naziv rednega 

profesorja, višji znanstveni sodelavec v naziv izrednega profesorja, znanstveni sodelavec pa v naziv 

docenta. V takem primeru velja pedagoški naziv do poteka znanstvenega naziva, na temelju katerega 

je prišlo do izvolitve v naziv visokošolskega učitelja. 

Nazivi, ki jih raziskovalci pridobijo na podlagi pogojev in meril za pridobitev nazivov na fakulteti, so 

enakovredni nazivom, ki veljajo v raziskovalni dejavnosti, in se avtomatsko prevedejo, kot sledi: 

• naziv redni profesor se prevede v naziv znanstveni svetnik; 

• naziv izredni profesor se prevede v naziv višji znanstveni sodelavec; 
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• naziv docent se prevede v naziv znanstveni sodelavec; 

• naziv asistent, predavatelj ali višji predavatelj se prevede v naziv asistent. 

Ob prevedbi iz enega naziva v drugega je veljavnost obeh nazivov omejena z rokom izvolitve naziva, iz 

katerega je bila opravljena prevedba. 

 

5. člen  

(področja za izvolitev v nazive) 

Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, katera s sklepom določi senat. 

Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij, če v primeru volitev v več kot eno področje 

izpolnjuje usposobljenost v skladu s 13. členom teh Meril za vsako področje posebej. 

 

 

III. STANDARDI ZA IZVOLITEV V NAZIV 

A. Temeljni standardi za izvolitev v naziv 

 

6. člen 

(kumulativno izpolnjevanje standardov) 

Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in 

posebne standarde za izvolitev v naziv. 

 

7. člen 

(temeljni standardi) 

Temeljni standardi za izvolitev v naziv so pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak kandidat za izvolitev v 

naziv, in sicer: 

• ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov, 

• usposobljenost za strokovno delo, 

• pedagoška usposobljenost, 

• pozitivna ocena večine poročevalcev o usposobljenosti kandidata, 

• aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika.  

Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazati kandidati za izvolitev v nazive znanstvenega delavca, 

strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca, strokovnega sodelavca, bibliotekarja in asistenta 

ob prvi izvolitvi. 

8. člen 

(izkazovanje usposobljenosti) 

Kandidati izkazujejo usposobljenost za strokovno delo z dokumentiranimi objavami znanstvenih in 

strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki, dokumentiranim 

sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih, podeljenimi patenti in drugimi dokumentiranimi 

dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti. 

 

9. člen 

(izkazovanje pedagoške usposobljenosti) 
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Pedagoška usposobljenost se izkazuje pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja s preizkusnim 

predavanjem ali z dokazilom o opravljenem pedagoško andragoškem usposabljanju. 

Če je kandidat za prvo izvolitev v naziv visokošolskega učitelja že opravljal pedagoško delo, se 

pedagoška usposobljenost ugotavlja tudi na podlagi mnenja študentskega sveta o njegovem 

dosedanjem pedagoškem delu, ki temelji na rezultatih študentske ankete ali drugih instrumentov 

preverjanja pedagoškega dela, če so ti podatki na razpolago. 

Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca v višji naziv ali ponovni izvolitvi 

mora kandidat predložiti mnenje študentskega sveta o njegovem dosedanjem pedagoškem delu, ki 

temelji na rezultatih študentske ankete ali drugih instrumentov preverjanja pedagoškega dela. 

V primeru, da Študentski svet na podlagi pisnega vloge Komisije za izvolitev v nazive (v nadaljnjem 

besedilu: KIN) svojega mnenja ne poda v roku 1 meseca od dneva, ko je prejel prošnjo za izdajo mnenja, 

se šteje, da je mnenje pozitivno. 

Če je mnenje študentskega sveta negativno, KIN preveri kandidatove rezultate študentske ankete za 

zadnja tri leta, v kolikor obstajajo. Če je po teh rezultatih kandidat vsa tri leta v spodnji četrtini lestvice 

visokošolskih učiteljev oz. visokošolskih sodelavcev (merilo je lestvica, kjer so kandidati v urejeni v 

naraščajočem redu glede na aritmetično sredino povprečnih ocen po vseh predmetih in vseh 

vprašanjih iz ankete), tak kandidat ne izpolnjuje pogoja pedagoške usposobljenosti. 

 

10. člen 

(izkazovanje aktivnega znanja razširjenega tujega jezika) 

Aktivno znanje razširjenega tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina) se izkazuje z mednarodno 

uveljavljenim potrdilom o znanju določenega jezika. Senat določi seznam veljavnih dokazil. Seznam je 

priloga teh meril. 

Znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv po teh merilih. 

Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral po programu, ki je potekal v enem 

od razširjenih tujih jezikov, in je tudi diplomsko oziroma magistrsko delo ali doktorsko disertacijo 

napisal v tem jeziku, ni dolžan predložiti dokazil o aktivnem znanju razširjenega tujega jezika. 

 

 

B. Splošni standardi za izvolitev v naziv 

11. člen 

(splošni standardi) 

 

Splošni standardi so formalni pogoji, ki jih mora poleg temeljnih standardov izpolnjevati kandidat za 

izvolitev v posamezni naziv. 

V naziv: 

• rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega 

znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat 

znanosti; 

• višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje; 

• predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija je lahko izvoljen, kdor ima 5 let 

ustrezne prakse in ustrezno izobrazbo najmanj druge stopnje; 
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• predavatelja za predmete, pri katerih je težišče na posebnih strokovnih znanjih je lahko 

izvoljen, kdor ima 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi in izobrazbo najmanj druge 

stopnje; 

• lektorja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo druge stopnje in 3 leta pedagoške prakse; 

• asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in je med študijem 

dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8); 

• strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 15 let 

ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; 

• višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 

10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; 

• strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 2 leti 

ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; 

• učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 5 let ustrezne 

prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; 

• bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje, 3 leta ustrezne 

prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo. 

 

 

C. Elementi usposobljenosti za področje izvolitve v naziv 
 

12. člen 

(vsebinski elementi) 

Vsebinski elementi za presojo usposobljenosti za področje izvolitve v naziv so: 

• uspešnost pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov, 

• aktivno delovanje v mednarodnem prostoru, 

• izkušnje pri delu v poklicnem okolju ipd. 

 

13. člen 

(usposobljenost za izvolitev) 

Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z: 

• ustrezno bibliografijo na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen, 

• dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru, 

• dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in 

• pozitivnimi ocenami poročevalcev. 

 

14. člen 

(objava del) 

Kandidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na način, ki ga priznava stroka za 

uveljavitev v domači in mednarodni strokovni javnosti na področju, za katerega želi biti kandidat 

izvoljen. 
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15. člen 

(mednarodna odmevnost) 

Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi kazalci mednarodne 

odmevnosti: 

• z dokazljivimi citati v znanstveni literaturi  

• z vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih v tujini, 

• s članstvom v uredniških odborih tujih mednarodnih revij, 

• s članstvom v tujih akademijah, 

• z nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih ter 

• s pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programov 

na tujih univerzah. 

Seznam kazalcev mednarodne odmevnosti in njihove količinske vrednosti za posamezna področja 

sprejme senat visokošolskega zavoda.  

16. člen 

(vrste objav) 

Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od razširjenih tujih jezikov 

v eni od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF >0 ter AHCI ali v revijah, ki so po mnenju stroke po kakovosti 

in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami. Seznam teh revij sprejme senat visokošolskega 

zavoda. 

 

17. člen 

(avtorstvo) 

Prvo ali vodilno avtorstvo je razvidno iz vrstnega reda avtorjev. Na področjih, na katerih prvo oziroma 

vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se šteje, da 

so vsi vodilni oz. prvi avtorji. 

 

 

D. Elementi pedagoške usposobljenosti 

 

18. člen 

(presoja pedagoške usposobljenosti) 

Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv so: 

1. razumljivost ter sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter preverjanj znanja, 

2. razvijanje laboratorijev ali drugih specializiranih enot, ki podpirajo pedagoški proces,  

3. uspešno mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih, doktoratih in vseživljenjskem 

ter drugem podiplomskem izobraževanju, mentorstvo študentom v izmenjavi in pri 

študentskem raziskovalnem delu, 

4. odnos do študentov, 

5. spodbujanje k znanstvenemu, pedagoškemu in strokovnemu delu, 

6. priprava, strokovna, pedagoška in metodična oziroma didaktična vrednost pedagoških 

pripomočkov, študijskih gradiv in učbenikov, 

7. z dokazili potrjeno pedagoško usposabljanje po splošnih programih pedagoškega 

usposabljanja ali individualnih programih SFU Ljubljana. 
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1., 3. in 4. točka 1. odstavka tega člena se preverijo na osnovi ankete in mnenja Študentskega sveta. 2., 

5., 6. in 7. točko 1. odstavka tega člena preverijo strokovni poročevalci na podlagi kandidatove vloge. 

 

 

E. Posebni standardi za izvolitev v naziv 

 

19. člen 

(posebni standardi za izvolitev v naziv) 

Posebni standardi so kakovostni (v nadaljevanju: kvalitativni) in količinski (v nadaljevanju: kvantitativni) 

pogoji, ki jih mora poleg temeljnih in splošnih standardov izpolnjevati kandidat za izvolitev v naziv. 

 

 

IV. KVALITATIVNO IN KVANTITATIVNO OCENJEVANJE 

20. člen 

(nazivi visokošolskih sodelavcev) 

 

1.  ASISTENT 

V naziv asistent je lahko izvoljen, kdor: 

• je končal študijski program 2. stopnje ustrezne smeri; 

• je dokončal zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8,00), tako da se pri 

izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih 

študijskih obveznosti; 

• je za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav 

dobro (8,00); 

• pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno ali raziskovalno-razvojno delo; 

• ima pozitivno mnenje večine strokovnih poročevalcev za oceno kandidatove usposobljenosti; 

• v kolikor je asistent izvoljen za izobraževanje v psihoterapevtskih pristopih, mora imeti 

najmanj status specializanta psihoterapije pod supervizijo. 

Asistent je lahko drugič (po 3 letih) izvoljen v naziv, če: 

• je vpisan na doktorski študij, kjer je opravil vse izpite; 

• ima preverjeno pedagoško usposobljenost v skladu z določili teh Meril (pozitivno mnenje 

študentskega sveta za preteklo izvolitveno obdobje), 

• ima pozitivno mnenje večine strokovnih poročevalcev za oceno kandidatove usposobljenosti, 

• ima dokazilo o opravljenem pedagoško-andragoškem usposabljanju. 

Asistent je lahko tretjič (po 6 letih) izvoljen v naziv, če: 

• ima doktorat znanosti, 

• ima preverjeno pedagoško usposobljenost v skladu z določili teh Meril (pozitivno mnenje 

študentskega sveta za preteklo izvolitveno obdobje), 

• ima pozitivno mnenje večine strokovnih poročevalcev za oceno kandidatove 

usposobljenosti. 
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21. člen 

(nazivi visokošolskih učiteljev) 

 

2.  PREDAVATELJ 

V naziv predavatelj je lahko izvoljen, kdor: 

• je končal študijski program druge stopnje; 

• ima 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi in se je strokovno uveljavil na področju, za 

katerega želi biti izvoljen v naziv; 

• izpolnjuje temeljne in splošne standarde pedagoško usposobljenosti iz teh Meril; 

• ima pozitivno mnenje večine strokovnih poročevalcev za oceno kandidatove usposobljenosti, 

• za predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija je lahko izvoljen, kdor ima 5 let 

ustrezne prakse in ustrezno izobrazbo najmanj druge stopnje. 

V naziv predavatelj je lahko ponovno izvoljen, če: 

• izkazuje pedagoško usposobljenost v skladu z določili teh Meril (za preteklo volilno 

obdobje), 

• ima pozitivno mnenje večine strokovnih poročevalcev za oceno kandidatove 

usposobljenosti. 

 

3. VIŠJI PREDAVATELJ 

V naziv višji predavatelj je lahko izvoljen, kdor: 

• ima izobrazbo najmanj 2. stopnje; 

• ima bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka kot ustrezni način 

predstavitve s področja, za katero se izvoli v naziv, 

• izkazuje pedagoško usposobljenost v skladu z določili teh Meril; 

• ima pozitivno mnenje večine strokovnih poročevalcev za oceno kandidatove usposobljenosti. 

 

Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz druge alineje te točke, če pri ocenjevanju 

objavljenih del kumulativno doseže 16 točk z uporabo kvantitativnih kazalcev, določenih v obrazcu 

Točkovalnik. 

 

Pri vsaki ponovni izvolitvi je kandidat lahko izvoljen, če: 

 

• ima preverjeno pedagoško usposobljenost v skladu z določili teh Meril (za preteklo 

izvolitveno obdobje),doseže najmanj 8 točk v zadnjem izvolitvenem obdobju, z uporabo 

kvantitativnih kazalcev, določenih v obrazcu Točkovalnik, ima pozitivno mnenje večine 

strokovnih poročevalcev za oceno kandidatove usposobljenosti. 

 

4. LEKTOR 

V naziv lektor je lahko izvoljen kandidat, ki: 

• ima 3 leta ustrezne pedagoške prakse in, če gre za žive jezike, vsaj 3 mesece neprekinjenega 

strokovnega oziroma pedagoškega delovanja v ustreznem jezikovnem okolju, 

• ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka kot ustrezni način 

predstavitve s področja, za katerega želi biti izvoljen, 
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• je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo, 

• izkazuje pedagoško usposobljenost. 

 

5. DOCENT ALI ZNANSTVENI SODELAVEC 

V naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in splošnih 

minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:  

Kakovostni pogoji:  

• je  uspešen  pri  reševanju  znanstvenih,  raziskovalno-razvojnih,  umetniških  ali  strokovnih 

problemov;  

• aktivno deluje v mednarodnem prostoru;  

• ima soglasje komisije za izvolitev v naziv.  

 

 

Količinski pogoji:  

• je objavil vsaj 3 članke, pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, od tega mora biti najmanj 1 članek 

objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI. Če je za področje izvolitve značilno, 

da revije,  indeksirane  s  SSCI,  SCI  z  IF>0  oz.  AHCI,  niso  edino  zanesljivo  merilo  za  

preverjanje odmevnosti,  se  upoštevajo  revije,  ki  so  po  kakovosti  in  mednarodni  

odmevnosti  primerljive  z naštetimi revijami. Seznam revij pripravi visokošolski zavod in ga 

potrdi senat zavoda.   

Kandidat lahko največ 2 članka iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata obveznega 

članka,  objavljenega  v  reviji,  indeksirani  v  SSCI  in  SCI  z  IF>0  ter  AHCI)  nadomesti  z  znanstveno 

monografijo  ali  delom  znanstvene  monografije.  Pri  tem  avtorstvo  znanstvene  monografije 

nadomešča 2 članka, avtorstvo v delu znanstvene monografije nadomešča 1 članek. 

 

6. IZREDNI PROFESOR ALI VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC 

V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg 

temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:  

Kakovostni pogoji:  

• je sposoben samostojno znanstveno, umetniško ali raziskovalno-razvojno delovati na 

področju, za katerega se izvoli, ter na njem prispevati nova znanja ali stvaritve. Ta sposobnost 

se izkazuje z ustrezno bibliografijo na področju izvolitve v naziv;  

• je uspešno deloval v strokovnem okolju;  

• izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela;  

• je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali 

raziskovalni ustanovi neprekinjeno najmanj 3 mesece ali je po priznanju pomembnih 

umetniških del najmanj 3 mesece neprekinjeno umetniško ali pedagoško deloval na tuji 

univerzi ali pomembni umetniški ustanovi. Enako kot delovanje na tuji univerzi ali umetniški 

ustanovi se vrednoti sodelovanje v žiriji pri pomembnih mednarodnih umetniških 

tekmovanjih ali natečajih, mentorstvo študentom, ki dosežejo mednarodna priznanja na 

mednarodnih tekmovanjih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor in kraj 

dogajanja izjemnega pomena;  
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• je  bil  somentor  pri  najmanj  eni  zaključeni  doktorski  disertaciji,  kjer  somentorstvo  šteje  

tudi  v primeru  utemeljeno  zavrnjene  doktorske  disertacije;  ali  je  sicer  ustrezno  

prispeval  k  vzgoji strokovnjakov na svojem področju. Za tak prispevek se šteje:  

o uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z 

univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado;  

o mentorstvo  študentom  pri  posebnih  umetniških  dosežkih,  na  tekmovanjih  in  v  

okviru poklicnih umetniških ansamblov ali skupin;  

o glavno mentorstvo pri dveh zaključenih magistrskih delih; mentorstvo šteje tudi v 

primeru utemeljeno zavrnjenega magistrskega dela;  

o vodenje raziskovalnega projekta;  

• ima soglasje komisije za izvolitev v naziv.  

  

Količinski pogoji:  

• je objavil vsaj 7 člankov (od tega najmanj 4 od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri katerih mora 

biti prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden prispevku 

prvega ali  vodilnega  avtorja),  od  tega  morajo  biti  najmanj  3  članki  objavljeni  v  revijah,  

indeksiranih  v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI. Če je za izvolitveno področje značilno, da revije, 

indeksirane s SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, 

se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi 

revijami. Seznam revij pripravi visokošolski zavod in ga potrdi senat zavoda.   

Kandidat lahko največ 4 članke iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo obveznih 

člankov,  objavljenih  v  revijah,  indeksiranih  v  SSCI  in  SCI  z  IF>0  ter  AHCI)  nadomesti  z  znanstveno 

monografijo,  delom  znanstvene  monografije,  učbenikom,  raziskovalnim  ali  strokovnim  dosežkom 

(prenos tehnologij, podeljeni patent ipd.). Pri tem avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 

članka,  avtorstvo  dela  znanstvene  monografije  pa  1  članek.  Enega  od  člankov,  ki  jih  kandidat 

nadomešča  z  monografijo  ali  delom  monografije,  lahko  nadomesti  z  recenziranim  univerzitetnim 

učbenikom.  Enega  od  člankov,  ki  jih  kandidat  nadomešča  z  znanstveno  monografijo  ali  delom 

znanstvene  monografije,  lahko  nadomesti  z  vrhunskim  raziskovalnim,  strokovnim  ali  športnim 

dosežkom. 

 

7. REDNI PROFESOR ALI ZNANSTVENI SVETNIK 

V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in 

splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde :  

Kakovostni pogoji:  

• je sposoben samostojno znanstveno, umetniško in raziskovalno-razvojno delovati na 

področju, za katerega  želi  biti  izvoljen,  ter  prispevati  nova  znanja  ali  stvaritve  ter  

izkazati  mednarodno odmevnost svojega dela;  

• je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali pedagoško 

deloval na kakovostni tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi;  

• je  po  priznanju  pomembnih  umetniških  del  najmanj  3  mesece  neprekinjeno  umetniško  

ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali pomembni umetniški ustanovi. Enako kot delovanje 

na tuji univerzi  ali  umetniški  ustanovi  se  vrednoti  sodelovanje  v  žiriji  pri  pomembnih  



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

 

232 

mednarodnih umetniških tekmovanjih ali natečajih ali na mednarodnih prireditvah, ki so 

glede na prostor in kraj dogajanja izjemnega pomena;  

• poglablja in dopolnjuje znanstvene in umetniške dosežke ter skrbi za njihovo uporabo 

oziroma bogati slovensko in mednarodno znanje in kulturo;  

• je bil mentor pri vsaj eni zaključeni doktorski disertaciji ali somentor pri dveh oziroma mentor 

pri vsaj  enem  posebnem  umetniškem  dosežku,  kjer  mentorstvo  šteje  tudi  v  primeru  

utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije;  

• je objavil znanstvena ali umetniška dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za 

razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru;  

• je vodil raziskovalne projekte;  

• ima soglasje komisije za izvolitev v naziv.  

Količinski pogoji:  

• je objavil vsaj 14 člankov (od tega najmanj 7 od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri katerih je prvi 

ali vodilni  avtor  (oz.  dokazuje,  da  je  njegov  prispevek  k  članku  enakovreden  prispevku  

prvega  ali vodilnega avtorja); od tega mora biti najmanj 6 člankov objavljenih v revijah, 

indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI. Če je za področje za izvolitev značilno, da revije, 

indeksirane v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, 

se upoštevajo revije, ki so po kakovosti  in  mednarodni  odmevnosti  primerljive  z  naštetimi  

revijami.  Seznam  revij  pripravi visokošolski zavod in ga potrdi senat visokošolskega zavoda.   

Kandidat lahko največ 8 člankov iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki pa ne nadomeščajo obveznih 

člankov,  objavljenih  v  revijah,  indeksiranih  v  SSCI  in  SCI  z  IF>0  oz.  AHCI,  nadomesti  z  znanstveno 

monografijo,  delom  znanstvene  monografije,  učbenikom  ali  strokovnim  dosežkom.  Avtorstvo 

znanstvene monografije nadomešča 2 članka. Avtorsko dela znanstvene monografije pa nadomešča en 

članek. Dva od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene 

monografije,  lahko  nadomesti  z  recenziranim  univerzitetnim  učbenikom.  Avtorstvo  recenziranega 

univerzitetnega  učbenika  se  šteje  kot  en  članek.  Enega  od  člankov,  ki  jih  kandidat  nadomešča  z 

znanstveno  monografijo  ali  delom  znanstvene  monografije,  lahko  nadomesti  z  vrhunskim 

raziskovalnim,  strokovnim  (prenos  tehnologij,  podeljen  patent  s  preizkusom  ipd.)  ali  športnim 

dosežkom.  

 

8. UČITELJ VEŠČIN  

V naziv učitelj veščin je lahko izvoljen kandidat, ki:  

• je končal najmanj študijski program druge stopnje za pridobitev ustrezne izobrazbe ustrezne 

smeri,  

• ima praviloma 5 let strokovne prakse,  

• ima pedagoško andragoško izobrazbo,  

• ima pozitivno mnenje poročevalcev za preteklo delo.  

Pri ponovni izvolitvi v naziv učitelj veščin mora kandidat predložiti dokazila o uspešni pedagoški praksi 

(študentsko mnenje). 
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22. člen 

(ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca) 

Pri  ponovni  izvolitvi  v  naziv  visokošolskega  učitelja  in  znanstvenega  delavca  za  isto  izvolitveno 

področje  mora  kandidat  od  zadnje  izvolitve  v  naziv  izpolniti  vsaj  polovico  pogojev,  ki  jih  zahteva 

zavod pri prvi izvolitvi v naziv.  

23.  člen 

(izvolitev v nižji naziv) 

Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v nižji naziv, če je bil pred 

tem že izvoljen v ta naziv. Pri tem mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za ponovno izvolitev v nižji 

naziv. 

 

 

V. POSEBNI POSTOPKI 

24. člen 

S posebnimi postopki se uredijo in predvidijo postopki za izvolitve v nazive v zvezi z vlogami za: 

istočasno vlogo, predčasno izvolitev, izvolitev mimo vrstnega reda in priznanje naziva in ugotavljanje 

enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov. 

 

1. ISTOČASNA VLOGA ZA PRIDOBITEV PEDAGOŠKEGA IN 

ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA NAZIVA 

 

25. člen 

Kandidati so lahko istočasno izvoljeni v pedagoški in znanstveno raziskovalni naziv na podlagi skupne 

vloge. Kandidat z eno vlogo v skladu z navodili zaprosi za izvolitev v pedagoški in znanstveni naziv. 

Če je kandidat zaposlen na raziskovalni članici poda skupno vlogo na raziskovalni članici. Postopek je 

natančneje opredeljen v Navodilih za izvajanje meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. 

 

2. PREDČASNA IZVOLITVE V NAZIV 

 

26. člen 

(predčasna izvolitev) 

Kandidat se izjemoma lahko izvoli v naziv pred potekom veljavnega naziva oziroma v naziv, pri katerem 

se ne upošteva vrstni red nazivov. 

Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat imeti izjemne dosežke. 

Kandidat lahko zaprosi za izvolitev v višji naziv po preteku več kot polovice izvolitvenega obdobja od 

zadnje izvolitve v naziv, če za več kot 50% presega kvantitativne pogoje za izvolitev v naziv. 
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3. IZVOLITEV MIMO VRSTNEGA REDA 

 

27.  člen 

(izvolitev mimo vrstnega reda) 

Za izjemni dosežek kandidata, ki utemeljuje predčasno izvolitev v naziv ali izvolitev v naziv mimo 

vrstnega reda, se štejejo prejem pomembne, splošno znane mednarodne nagrade, izjemno pomembna 

dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali odločilen prispevek k razvoju pomembnega 

novega področja raziskav. 

Izvolitev mimo vrstnega reda je izjemoma možna na predlog 3 rednih profesorjev s 

širšega področja izvolitve v naziv. 

 

4. PRIZNANJE NAZIVOV 

 

28. člen 

(priznanje nazivov) 

Po predhodnem mnenju Komisije za izvolitev v nazive SFU Ljubljana, Senat SFU Ljubljana priznava 

pridobljene nazive s predložitvijo: 

• odločbe o izvolitvi ali prevoda odločbe o izvolitvi, 

• biografije in bibliografije kandidata, s katerima kandidat izkazuje izpolnjevanje pogojev za 

izvolitev v naziv v skladu s temi Merili. 

Ne glede na določila zgornjega odstavka SFU Ljubljana prizna pridobljene habilitacije na drugih 

slovenskih univerzah in drugih samostojnih visokošolskih zavodih ter v tujini, v kolikor se habilitacije 

uporablja za začasno opravljanje pedagoškega in znanstvenega dela na SFU Ljubljana oz. v postopku 

akreditacije študijskega programa SFU Ljubljana. V kolikor je habilitacija potrebna za zasedbo 

delovnega mesta, mora kandidat vložiti vlogo kot izhaja iz prvega odstavka tega člena. 

 

5. UGOTAVLJENJE ENAKOVREDNOSTI V TUJINI PRIDOBLJENIH NAZIVOV 

 

29. člen 

(ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov) 

Za visokošolske učitelje, ki imajo v tujini pridobljeno izvolitev v naziv ali so delo opravljali na delovnem 

mestu v določenem nazivu, se na podlagi minimalnih standardov izvede postopek ugotavljanja 

ustreznosti naziva, ki si ga je kandidat pridobil na drugem visokošolskem zavodu v tujini. Senat SFU 

Ljubljana, ki izvede postopek priznavanja ustreznosti naziva, podeli naziv ter področje izvolitve v naziv. 

Priznavanje enakovrednega naziva velja za enako dobo, kot bi veljala izvolitev v ustrezni učiteljski naziv. 
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VI. PRENEHANJE NAZIVA 

30. člen 

(prenehanje naziva) 

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za izvolitev v naziv, mu po preteku izvolitvenega obdobja 

preneha veljavnost naziva. 

Če kandidat ne vloži vloge za izvolitev v višji naziv ali ponovno izvolitev ali zamudi rok in ni do izteka 

naziva izvoljen v naziv, mu naziv po izteku preneha. V primeru, da kandidatu naziv preneha, se lahko 

ponovno izvoli v naziv, ki mu je prenehal. Pri tem se za izvolitev v naziv pri izpolnjevanju pogojev v 

skladu s temi Merili upoštevajo dela od zadnje izvolitve naprej. 

 

 

VII. POSTOPEK ZA IZVOLITEV V NAZIV 

31. člen 

(začetek postopka za izvolitev) 

Kandidat začne postopek za izvolitev v naziv s pisno vlogo Referatu za študijske zadeva SFU Ljubljana. 

Vloga za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega naziva, sicer 

je redna. 

Kandidat začne postopek za izvolitev v naziv praviloma 6 mesecev pred iztekom veljavnega naziva. 

 

A. Vsebina vloge 

 

32. člen 

(vsebina vloge) 

Kandidat ob prijavi za pridobitev naziva Referatu za študijske zadeve SFU Ljubljana predloži vlogo v 

pisni in elektronski obliki, ki vsebuje naslednje dokumente: 

• prošnjo, 

• kratek življenjepis, 

• bibliografijo, 

• izpis bibliografskih kazalcev uspešnosti, 

• pregled dela in Točkovalnik, 

• dokazila. 

Kandidat mora pri vložitvi vloge v Referatu za študijske zadeve SFU Ljubljana posebej opozoriti na 

gradivo, ki ga ni možno posredovati v elektronski obliki. Celotna dokumentacija v tiskani obliki je na 

voljo na vpogled v Referatu za študijske zadeve SFU Ljubljana. 

 

33. člen 

(prošnja) 

Kandidat oblikuje prošnjo z navedbo področja izvolitve na podlagi tipske predloge SFU Ljubljana 

(VZOREC 1). Področja izvolitve s sklepom določi senat SFU Ljubljana. Sklep je priloga teh meril. 
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34.  člen  

(življenjepis) 

Kandidat oblikuje kratek življenjepis na podlagi tipske predloge SFU Ljubljana (VZOREC 2). 

 

35. člen 

(bibliografija) 

Kandidat oblikuje bibliografijo, ki je neposredno prevzeta iz bibliografije raziskovalcev COBISS/SICRIS, 

kjer velja: 

• dela, ki so bila objavljena v zadnjem izvolitvenem obdobju naj bodo poudarjeno tiskana 

(bold/krepko). 

• upoštevajo se tudi dela, sprejeta v objavo ob predložitvi ustreznega potrdila. 

• znanstveni članki so razdeljeni v štiri skupine: 

1. članki v revijah, ki jih indeksirajo Science Citation Index (SCI) in Social Sciences Citation 

Index (SSCI) ter clanki v revijah, ki jih indeksira Arts & Humanities Citation Index (AHCI), 

2. članki v revijah, ki so indeksirane v specializiranih mednarodnih bazah s seznama ARRS, 

3. članki v revijah, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, po seznamu 

(IZUM), 

4. članki v revijah, ki niso zajete v prejšnjih kategorijah. 

 

36. člen 

(bibliografski kazalci uspešnosti) 

Kandidat oblikuje izpis bibliografskih kazalcev uspešnosti za nazive, kjer se zahteva izpolnjevanje 

kvantitativnih kazalcev, po metodologiji ARRS. 

 

37. člen 

(Točkovalnik) 

Kandidat izpolni Točkovalnik (Priloga), kjer velja: 

• Osnova Točkovalnika znanstvene, strokovne in izobraževalne dejavnosti je tipologija 

COBISS/SICRIS. Dela so razvrščena v 3 stolpce: 

o znanstvena dela, 

o strokovna dela, 

o izobraževalna dela. 

• Vsak od teh stolpcev je razdeljen v dva podstolpca: 

o skupaj (vsa objavljena dela in ŠTK), 

o izvolitvena doba (dela, objavljena v zadnji izvolitveni dobi, in ŠTK). 

Kandidat preglednico ustrezno izpolni, sam sešteje število del in točk iz svoje bibliografije, vnese 

podatke v prazna polja (neosenčena polja), program Excel pa jih sešteva in vnaša v zbirno tabelo na 

prvi strani. 

 

38.  člen 

(dokazila) 

Kandidat mora k vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo glede na zaprošeni naziv, s katero izkazuje 

izpolnjevanje teh Meril: 
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• Dokazila o doseženi izobrazbi: 

o  Kandidat priloži kopijo visokošolske, magistrske, specialistične ali doktorske 

diplome ter morebitno mnenje oz. odločbo MVZT-ja o priznavanju v tujini 

pridobljene izobrazbe. Kadar je treba dokazovati povprečje ocen, se priloži tudi 

dokazilo o tem. 

• Dokazila o preteklih izvolitvah v naziv: 

o  Pri prvi izvolitvi kandidat predloži dokazila o dotedanjih zaposlitvah ter 

morebitne dotedanje izvolitve v naziv. 

• Dokazila o citiranosti kandidata: 

• Pregled citiranosti kandidata temelji na osnovi izpisa iz mednarodnih baz (Web of knowledge, 

Web of Science) ali drugih primerljivih dokazil. 

• Dokazila o pomembnih znanstvenih delih: 

o  Kandidati za docente, izredne profesorje, redne profesorje ter druge ustrezne 

znanstvene nazive predložijo k vlogi do 5 najpomembnejših del v 1 izvodu. Ta dela 

strokovni poročevalci še posebej pisno ovrednotijo z vidika njihovega pomena za 

razvoj znanosti na področju kandidatovega znanstvenega dela. 

o  V primerih, kjer prvo oz. vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji 

razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se šteje, da so vsi vodilni oziroma prvi 

avtorji. Poročevalci pa morajo v poročilih utemeljiti vlogo kandidatov v njihovih 

pomembnih delih. V ta namen kandidati predložijo ustrezne podatke. 

o Pri mednarodno pomembnih objavah kandidati navedejo faktor vpliva revije oz. 

bazo, v kateri je revija indeksirana. 

• Dokazila o delovanju kandidata na univerzah oz. raziskovalnih inštitutih v tujini. 

• Morebitno dokazilo o pedagoško andragoški usposobljenosti. 

• Dokazila o imenovanju za mentorja: 

o  Kandidat poleg izpisa iz Cobissa izkazuje zaključena mentorstva diplomantom 

študijskega programa 2. stopnje, znanstvenem magisteriju ali doktorskem študiju s 

predložitvijo ustreznih dokazil. 

• Dokazila aktivnega znanja tujega jezika. 

 

39.  člen 

(Vloga v postopku izvolitve za več področij) 

 

Kandidat, ki oddaja vlogo za izvolitev v naziv za več habilitacijskih področij, mora: 

• oddati za vsako področje ločeno vlogo za izvolitev v naziv,  

• k posamezni vlogi priložiti celotno bibliografijo, kjer točkuje le dela, ki spadajo v predlagano 

področje izvolitve vloge, 

• v bibliografiji posebej označiti posamezna dela, ki se točkujejo (oz. spadajo) za več področij,  

• k posamezni vlogi priloži do 5 najpomembnejših del za področje, za katerega oddaja vlogo. 

Kandidat, ki je že habilitiran in je vložil vlogo za izvolitev v dodatno habilitacijsko področje mora v svoji 

vlogi dokazati zadostno število točk za izvolitev v naziv iz zaprošenega področja. 
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B. Referat za študijske zadeve 

  

40. člen 

(Referat za študijske zadeve SFU LJUBLJANA) 

Referat za študijske zadeve SFU LJUBLJANA: 

• Pregleda, ali je prejeta vloga popolna in pripravljena v skladu z Merili (na predpisanih 

obrazcih) in v zvezi s tem svetuje kandidatom, 

• Hrani originalno dokumentacijo kandidata, 

• Opremi vlogo kandidata z zbirnimi podatki na Evidenčnem listu vloge za izvolitev v naziv 

(VZOREC 5 - Evidenčni list vloge za izvolitve v nazive), 

• Če Referat za študijske zadeve ugotovi, da sta predložena vloga in dokumentacija nepopolni 

ali neustrezno sestavljeni, pozove kandidata, da najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila 

(poziva) odpravi pomanjkljivosti. Če kandidat v predvidenem roku od prejema obvestila ne 

odpravi pomanjkljivosti, Referat za študijske zadeve s sklepom zavrže vlogo. 

• Vlogo posreduje KIN. Ko Senat imenuje strokovne poročevalce, jim Referat za študijske 

zadeve posreduje dokumentacijo. 

• Vlogo kandidata s strokovnimi ocenami, mnenjem študentskega sveta in zapisnikom o 

preizkusnem predavanju (pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja) posreduje KIN v 

pregled. 

• Če senat izvoli kandidata v naziv, pripravi odločbo o izvolitvi. 

• Spremlja veljavnost izvolitev zaposlenih na SFU Ljubljana in najmanj šest mesecev pred 

iztekom izvolitve v naziv opozori kandidate na pravočasnost oddaje vloge. 

 

C. Komisija za izvolitve v nazive 

 

41.  člen 

(komisija za izvolitve v nazive) 

KIN je delovna komisija Senata, ki preverja vsebino gradiva za izpeljavo postopkov izvolitev v zaprošene 

nazive na SFU Ljubljana. 

KIN sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, skladno s Statutom SFU Ljubljana. 

Če KIN ugotovi, da sta predložena vloga in dokumentacija nepopolni ali neustrezno sestavljeni, pozove 

kandidata, da najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila (poziva) odpravi pomanjkljivosti. Če kandidat 

v predvidenem roku od prejema obvestila ne odpravi pomanjkljivosti, KIN s sklepom zavrže vlogo. Če 

sta vloga in dokumentacija popolni, predlaga Senatu v imenovanje strokovne poročevalce za oceno 

kandidatove usposobljenosti. 

KIN pridobi mnenje Študentskega sveta o pedagoški usposobljenosti kandidata. 

KIN pregleda poročila strokovnih poročevalcev, mnenje študentskega sveta in zapisnik o preizkusnem 

predavanju in pripravi za senat predlog o odločitvi glede izvolitve. V primeru, da strokovno poročilo ni 

pripravljeno v skladu s temi merili, lahko KIN pozove strokovne poročevalce za dopolnitev poročila, oz. 

predlaga Senatu v imenovanje novega poročevalca. 

 

D. Strokovni poročevalci za oceno kandidatove usposobljenosti 

 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

 

239 

42.  člen 

(smernice za imenovanje strokovnih poročevalcev) 

Strokovni poročevalci za oceno kandidatove usposobljenosti so zaposleni visokošolski učitelji oz. 

znanstveni delavci na fakulteti, upokojeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci ter ostali domači in 

tuji visokošolski učitelji in znanstveni delavci z ustreznim nazivom. 

Strokovni poročevalci morajo imeti isti ali višji naziv od tistega, za katerega prosi kandidat. 

Kadar gre za izvolitev v naziv rednega profesorja ali znanstvenega svetnika, mora biti vsaj en strokovni 

poročevalec z druge fakultete. 

Dva izmed strokovnih poročevalcev morata imeti naziv s področja oz. s sorodnega področja, za katero 

kandidat prosi. Pri interdisciplinarnih področjih morajo biti strokovni poročevalci zastopniki ustreznih 

disciplin. 

 

43.  člen 

(delo strokovnih poročevalcev) 

Vsak strokovni poročevalec: 

• pregleda vlogo kandidata, 

• preveri in po potrebi popravi točkovanje in podpiše Točkovalnik, 

• v roku, ki ne sme biti daljši od 1 meseca od prejema poziva oz. sklepa o imenovanju, predloži 

Komisiji za izvolitve v nazive (v nadaljevanju: KIN fakultete) strokovno poročilo. 

Poročevalec mora v strokovnem poročilu delo kandidata natančno oceniti in opredeliti izpolnjevanje 

vseh opisanih pogojev za izvolitev. V poročilu mora: 

• izpostaviti najpomembnejša dela kandidata in njihov pomen za razvoj znanosti v domačem in 

mednarodnem merilu, 

• oceniti uspešnost kandidata v stroki, podati kvantitativno oceno bibliografije in citatov,  

• oceniti pedagoško usposobljenost kandidata (ta se ne ugotavlja za nazive raziskovalcev ter za 

nazive visokošolskih sodelavcev v primerih, ki jih določajo merila), ter 

• podati zaključni predlog izvolitve v naziv. 

 

E. Javno preizkusno predavanje 

 

44.  člen 

 (javno preizkusno predavanje) 

Strokovni poročevalci v sporazumu s kandidatom, ki prvič prosi za naziv visokošolskega učitelja, 

določijo tudi temo ter datum javnega preizkusnega predavanja, ocenijo uspešnost predavanja in 

pripravijo o tem posebno poročilo (VZOREC 4). 

Če se kdo od imenovanih strokovnih poročevalcev ne more udeležiti preizkusnega predavanja, lahko 

senat fakultete imenuje nadomestnega poročevalca samo za oceno preizkusnega predavanja. 

 

F. Študentsko mnenje 

 

45.  člen 

(študentsko mnenje) 
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Študentski svet SFU LJUBLJANA, kjer kandidat izvaja izobraževalno dejavnost, poda Komisiji za izvolitev 

v nazive mnenje o pedagoški usposobljenosti, ki temelji na anketi, v postopkih izvolitve v naziv 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev v roku, ki ne sme biti daljši od 1 meseca, ko je prejel prošnjo za 

izdajo mnenja. V nasprotnem primeru se šteje, da je mnenje pozitivno. 

Rezultati vseh anket v predhodnem izvolitvenem obdobju, opremljeni s komentarjem študentskega 

sveta, so osnova za izkazovanje študentskega mnenja o kandidatovem preteklem pedagoškem delu. 

Ankete študentov se KIN ne posredujejo. KIN prejme le empirični povzetek rezultatov in pisno mnenje 

študentskega sveta fakultete o pedagoškem delu kandidata za izvolitev v naziv. 

 

G. Opis postopka izvolitve 

  

46. člen 

(opis postopka izvolitve) 

 

V postopku za izvolitve v nazive se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. 

Kandidat za pridobitev naziva oz. kandidat za ponovno izvolitev v isti naziv (obnova naziva) mora pisno 

vlogo in predpisano dokumentacijo vložiti v Referatu za študijske zadeve fakultete. 

Referat za študijske zadeve po prejemu dokumentacijo opremljeni z datumom prispetja, ter ugotovi, 

ali je dokumentacija popolna. Če ugotovi, da je dokumentacija nepopolna, pozove kandidata, da jo v 

roku 15 dni od prejema obvestila (poziva) dopolni. Če kandidat v 15. dneh od prejema obvestila 

strokovne službe ne odpravi pomanjkljivosti, jo Referat za študijske zadeve s sklepom zavrže. 

Referat za študijske zadeve posreduje vlogo kandidata KIN . Če KIN ugotovi, da je predložena vloga 

nepopolna ali neustrezno sestavljena, pozove kandidata, da najkasneje v 15. dneh od prejema 

obvestila (poziva) odpravi pomanjkljivosti. Če kandidat v predvidenem roku od prejema obvestila ne 

odpravi pomanjkljivosti, KIN s sklepom zavrže vlogo. 

Dokumentacijo (originale) hrani Referat za študijske zadeve. 

Referat za študijske zadeve pozove študentski svet fakultete, da v roku 1 meseca od prejema obvestila 

pripravi in ji pošlje pisno mnenje o kandidatovem preteklem pedagoškem delu. 

KIN predlaga Senatu SFU Ljubljana po predhodno pridobljenem soglasju imenovanje treh strokovnih 

poročevalcev za oceno kandidatove usposobljenosti in, če je potrebno, posebno Komisijo za oceno 

preizkusnega predavanja. Senat mora po prejemu predloga za imenovanje strokovnih poročevalcev s 

strani KIN obravnavati vlogo kandidata za izvolitev v naziv na svoji prvi seji. 

Pri vsakemu poročevalcu mora biti naveden njegov izvolitveni naziv, veljavnost naziva, področje 

njegove izvolitve ter navedba organizacije, kjer je zaposlen. 

Senat fakultete imenuje strokovne poročevalce za oceno kandidatove usposobljenosti. 

Referat za študijske zadeve pošlje imenovanim strokovnim poročevalcem vlogo kandidata. Z 

dokumentacijo jim pošlje tudi sklepe o njihovem imenovanju. 

Strokovne poročevalce se pozove, da v roku, ki ne sme biti daljši od 1 meseca od prejema poziva oz. 

sklepa o imenovanju, izdelajo in pošljejo Referatu za študijske zadeve strokovno poročilo o kandidatovi 

usposobljenosti. Poročevalci morajo biti opozorjeni, da je ocena uradna tajnost in naj pismo z oceno 

tako tudi označijo ter ga naslovijo na Referat za študijske zadeve fakultete. Če poročilo ni pripravljeno 

v roku, Referat za študijske zadeve ponovno pozove poročevalce na izdelavo poročil. Če poročevalci 
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neupravičeno ne oddajo poročila v roku 2 tednov od ponovnega poziva lahko KIN predlaga senatu 

imenovanje novih poročevalcev. 

V primerih, ko gre za prvo izvolitev kandidata v naziv visokošolskega učitelja, Referat za študijske 

zadeve pozove kandidata in strokovne poročevalce, da sporazumno določijo temo in datum javnega 

preizkusnega predavanja. Strokovni poročevalci pripravijo poseben zapisnik (poročilo) izvedenega 

javnega preizkusnega predavanja. Če se kdo od imenovanih strokovnih poročevalcev ne more udeležiti 

preizkusnega predavanja, lahko Senatna predlog KIN imenuje nadomestnega poročevalca. 

Referat za študijske zadeve pošlje vloge kandidatov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev in 

znanstvenih delavcev skupaj s poročili strokovnih poročevalcev, mnenjem študentov, in/ali zapisnikom 

o preizkusnem predavanju v pregled KIN. Če poročilo ni pripravljeno v skladu z merili, se na predlog 

KIN pozove strokovne poročevalce na dopolnitev poročila oziroma se imenuje nove poročevalce. 

KIN v roku 1 mesec posreduje Senatu mnenje o izpolnjevanju oz. neizpolnjevanju pogojev za izvolitev 

v naziv. Senat na prvi seji po prejemu mnenja KIN izvoli ali ne izvoli kandidata v naziv. 

Če KIN ugotovi, da so mnenja poročevalcev za ugotavljanje strokovne usposobljenosti kandidata 

negativna, seznani Senat, da niso izpolnjeni pogoji za izvolitev kandidata v naziv. 

Kandidat, ki v postopku za izvolitev ni bil izvoljen, ne more ponovno zaprositi za izvolitev v ta naziv ali 

za to področje pred potekom 1 leta od negativne odločbe njegove vloge. 

Sestavine odločbe o izvolitvi v naziv, ki jo izda dekan SFU Ljubljana, kot predsednik Senata, so : 

• uvod, 

• izrek, 

• obrazložitev, 

• pouk o pravnem sredstvu. 

Redni profesor ima pred razglasitvijo v naziv na fakulteti javno inavguracijsko predavanje.  

Zoper odločitev Senata ni pritožbe, možna je tožba v upravnem sporu. 

  

H. Postopek prevedbe in priznavanja naziva 

 

47.  člen 

(prevedba naziva) 

Visokošolski učitelji in sodelavci so ob izpolnjevanju raziskovalnih pogojev lahko izvoljeni tudi v 

ustrezne nazive znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev. 

Znanstveni delavci in raziskovalni sodelavci so ob izpolnjevanju pedagoških pogojev lahko izvoljeni tudi 

v ustrezne nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

Prevajajo se pridobljeni nazivi visokošolskih učiteljev in sodelavcev v nazive znanstvenih delavcev in 

raziskovalnih sodelavcev in obratno. 

Ob prevedbi iz enega naziva v drugega je veljavnost obeh nazivov omejena z rokom izvolitve naziva, iz 

katerega je bila opravljena prevedba. 

 

48. člen 

(vloga za prevedbo naziva) 

Vloga kandidata za prevedbo mora vsebovati: 

• življenjepis kandidata s poudarkom na pedagoških (ali raziskovalnih) izkušnjah s preglednico 

pedagoškega oz. znanstvenega dela, 
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• bibliografijo, 

• veljavno odločbo o izvolitvi v pedagoški oz. znanstveni naziv, 

• predlog Senata SFU Ljubljana o določitvi strokovnega področja naziva, če gre za prevedbo 

raziskovalnega naziva v pedagoški naziv. 

 

49.  člen 

(opis postopka za prevedbo naziva) 

KIN pregleda, če je vloga popolna, ter poda predlog Senatu fakultete. 

Ko prevedba raziskovalnega naziva pomeni tudi prvo izvolitev v učiteljski naziv, mora kandidat opraviti 

tudi javno preizkusno predavanje. KIN predlaga Senatu imenovanje strokovnih poročevalcev. Poročilo 

o preizkusnem predavanju se naslovi na Referat za študijske zadeve fakultete. 

KIN lahko v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izpolnjevanju posameznih pogojev poda zahtevo 

za dopolnitev vloge oz. poda negativno mnenje. 

Referat za študijske zadeve posreduje vlogo kandidata Senatu v odločanje. 

 

I. Podelitev pravice »venia legendi et examinandi« asistentu 

 

50.  člen 

(venia legendi et examinandi) 

Senat na predlog KIN podeli pravico venia legendi et examinandi visokošolskemu sodelavcu - asistentu, 

ki ima zaključen doktorski študij, za obdobje do 1 študijskega leta brez pravice do ponovne podelitve 

te pravice isti osebi. 

 

51.  člen 

(postopek pridobitve pravice venia legendi et examinandi) 

Na predlog dekana KIN poda predlog senatu za podelitev pravice venia legendi et examinandi 

asistentu. 

Predlogu se doda tudi naslednje dokumente: 

• evidenčni list s podatki o kandidatu, 

• kratko biografijo (življenjepis), 

• kandidatovo kratko bibliografijo (brez Točkovalnika). 

KIN po obravnavi predloga in posredovanih dokumentov kandidata poda mnenje o podelitvi te pravice 

in posreduje Senatu v nadaljnje odločanje. 

 

J. Umik vloge, ustavitev postopka in podaljšanje veljavnosti naziva 

 

52.  člen 

(umik vloge, ustavitev postopka in podaljšanje naziva) 

Kandidat lahko delno ali v celoti umakne svojo vlogo kadarkoli med postopkom do vročitve odločbe. V 

tem primeru izda Senat sklep, da se postopek ustavi. 

Kandidat v skladu s Statutom in Merili SFU Ljubljana začne postopek za podaljšanje veljavnosti dobe 

izvolitve v naziv za čas starševskega dopusta ali za čas daljše bolniške odsotnosti s pisno vlogo za 
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podaljšanje veljavnosti naziva na fakulteti, ki je odločbo o izvolitvi izdala. Senat na podlagi vloge in 

priloženih dokazil odloča o podaljšanju veljavnosti dobe izvolitve v naziv. 

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

53.  člen 

V besedilu teh Meril uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za moške in ženske. 

54.  člen 

(dokončanje začetih postopkov) 

Postopki za izvolitev v naziv, začeti pred uporabo teh meril, se končajo po pogojih in merilih SFU 

Ljubljana, po katerih so bili začeti. 

55.  člen 

(ponovna izvolitev v isti ali višji naziv po prejšnjih merilih) 

Kandidat, katerega postopek se je zaključil do dneva uveljavitve teh Meril, lahko še enkrat zaprosi za 

izvolitev v isti ali višji naziv, po merilih, ki so veljala ob zadnji izvolitvi v trenutni naziv. To velja tudi za 

asistente, ki se želijo ob naslednji habilitaciji izvoliti v naziv asistenta ali visokošolskega učitelja. 

 

56.  člen 

(veljavnost standardov) 

Merila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na seji senata in se objavijo v Visokošolskem 

informacijskem sistemu fakultete. 

 

57.  člen 

Vsak član akademskega zbora SFU Ljubljana mora ob naslednji habilitaciji izpolnjevati pogoje teh meril, 

razen če se lahko izvoli v skladu s prejšnjimi merili. 

SFU Ljubljana prizna habilitacije, ki so bile izdane na podlagi enakih ali strožjih meril kot so ta merila. 

 

…………………………………..………………. 

Dekan SFU Ljubljana 
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IZVEDBENI DOKUMENTI: 
 

VZOREC 1: Prošnja za izvolitev v naziv 

 

VZOREC 2: Življenjepis kandidata 

 

VZOREC 3: Primer bibliografije 

 

VZOREC 4: Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju 

 

VZOREC 5: Evidenčni list vloge za izvolitev v naziv s predstavitvenimi podatki kandidata 

 

Priloga 1: Seznam revij, ki so po mnenju senata po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z 

indeksiranimi revijami 

 

Priloga 2:  Točkovalnik 
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VZOREC 1: Prošnja za izvolitev v naziv 

 

 

 

Ime in priimek kandidata: 

 

Naslov kandidata: 

 

Kraj in datum: 

 

Senatu SFU Ljubljana: 

 

 

Predmet: PROŠNJA ZA IZVOLITEV V NAZIV 

 

 

 

_________________________ prosim za prvo/ponovno izvolitev v  

 

naziv_________________________ 

(ime in priimek) 

 

za področje _________________________________. 

 

 

Podpis kandidata: 

___________________ 

 

 

 

Priloge: 

 

o Življenjepis 

o Bibliografija 

o Izpis bibliografskih kazalcev uspešnosti 

o Pregled dela in točkovalnik 

o Dokazila 
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VZOREC 2: Življenjepis kandidata 

 

 

ŽIVLJENJEPIS KANDIDATA 

 

1–2 strani vezanega teksta v 3. osebi ednine, ki obsega: 

 

• rojstne podatke, 

 

• datum diplome (področje), magisterija, doktorata (z naslovom dela, imenom 

mentorja), 

 

• navedbo prejšnjih izvolitev, področje, datum, kraj, 

 

• nagrade in priznanja, štipendije in udeležbe na mednarodnih sestankih in 

gostovanja, 

• opis del, ki jih je oz. jih kandidat opravlja in kje jih opravlja (točna navedba 

preteklih zaposlitev, ki so relevantne za področje njihove izvolitve v naziv). 

 

 

 

 

 

Podpis kandidata: 

__________________ 
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VZOREC 3: Primer bibliografije 

 

JERNEJ PRIMER [00001] 

Osebna bibliografija za obdobje 1996-2003 

 

ŠTD – Število točk na delo 

ŠTK – število točk na kandidata 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

 

1.1 Izvirni znanstveni članek 

1.  

1. PRIMER, Jernej. Macroeconomic stabilization and the reform process in Slovenia. 

East. Europ. econ., 1996, let. 34, št. 1, str. 21-40. [COBISS.SI-ID 585938] 

ŠTD = 8        ŠTK = 8 

 

2. PRIMER, Jernej, EXAMPLE, John. The pattern of agricultural price distortions in Central and Eastern 

Europe. Food policy. [Print ed.], 1997, let. 22, št. 4, str. 289 306. 

[COBISS.SI-ID 586194] 

ŠTD = 4        ŠTK = 2 = 4/2 

 

3. EXAMPLE, John, PRIMER, Jernej. Payments, insolvency and finance during economic 

transformation : Slovenia on the way to European Union accession. Eur.-Asia stud., March 2002, vol. 

54, no. 2, str. 277-297, tabele, graf. prikazi. 

[COBISS.SI-ID 12625382] 

ŠTD = 8         ŠTK = 4 = 8/2 

 

4. PRIMER, Jernej. Wage formation during economic transformation. Postcommunist econ. (Print), 

Dec. 2003, vol. 15, no. 4, str. [571]-593. [COBISS.SI-ID 14098918] 

ŠTD = 4           ŠTK = 4 

 

1.04 Strokovni Članek 

 

5. PRIMER, Jernej. Slovensko kmetijstvo in Cefta-4. Sodob. kmet., 1996, let. 29, št. 4, str. 162-164, 

graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 172172] 

ŠTD = 1           ŠTK = 1 

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

 

6. EXAMPLE, John, PRIMER, Jernej, MISTER, Paul.. Age, entrepreneurship and commercialization in 

transition agriculture. V: PETERS, George Henry (ur.), PINGALI, Prabhu L. (ur.). Twenty-fourth 

International Conference of 

Agricultural Economist, held at Berlin, Germany 13-18 August 2000. Aldershot: Ashgate, 2001, str. 

740. [COBISS.SI-ID 2731092] 
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ŠTD = 2             ŠTK = 0,67 = 2/3 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

2.01 Znanstvena monografija 

 

7. PRIMER, Janez, EXAMPLE, John. Job creation, job destruction and labour 

demand in Slovenia : presented at the ACE Workshop, Neptun,Romania, Sept. 1998, (Licos Working 

Paper, 74/1998). Leuven: The Leuven Institute for Central and East European Studies, 1998. 19 str., 

tabele, grafi. [COBISS.SI-ID 590290] 

ŠTD = 20          ŠTK = 10 = 20/2 
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VZOREC 4: Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju 

 

Referatu za študijske zadeve SFU Ljubljana: 

 

Datum: 

 

Zadeva: Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju 

 

Podpisani člani strokovne komisije, imenovani za oceno nastopnega predavanja 

 

(ime in priimek kandidata), ki je zaprosil za izvolitev v naziv __________, smo prisostvovali 

njegovemu izvajanju in podajamo naslednje mnenje: 

 

Ime, priimek kandidata je imel (datum) nastopno predavanje na temo : (naslov). 

 

Opis predavanja in ugotovitve o pedagoški usposobljenosti: 

 

V svojem predavanju je kandidat: 

 

– predstavil … 

– pokazal pedagoške sposobnosti … 

– pokazal razgledanost na področju, na katerem opravlja izobraževalno delo… 

– pokazal smisel za reševanje znanstvenih, umetniških in strokovnih problemov.. 

 

 

Sklep 

Glede na navedena dejstva člani strokovne komisije ugotavljamo, da je kandidat (ime in priimek ) 

ustrezno / neustrezno pedagoško usposobljen za izvolitev v zaprošeni naziv. 

 

Navedba članov strokovne komisije z njihovimi podpisi: 

________ 

OPOMBA: 

Poročevalci – člani komisije lahko zapisnik oblikujejo tudi drugače, vendar mora 

vsebovati navedbe, ustrezne za izvolitev v zaprošeni naziv. Obsega naj 1–2 strani. 
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VZOREC 5: Evidenčni list vloge za izvolitev v naziv s predstavitvenimi podatki kandidata 

 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

 

EVIDENČNI LIST 

vloge za izvolitev v naziv  

s predstavitvenimi podatki kandidata 

___________________________________________________ 

(ime in priimek, z velikim tiskanimi črkami ) 

 

1. Predlog za izvolitev v naziv  

2. Navedba področja izvolitve v prošnji 

kandidata 

 

3. Rojstni podatki  

4. Dosedanji naziv 

              Datum izvolitve 

 

5. Dosedanje delovno mesto  

6. Podatki o doseženih stopnjah izobrazbe z 

datumi (diploma, magisterij, doktorat) 

 

7. Datum nostrifikacije v tujini pridobljenih 

diplom 

 

8. Podatki o izvolitvah oz. ponovnih izvolitvah z 

natančnimi datumi 

 

9. Sestava članov komisije za oceno strokovne 

usposobljenosti kandidata z navedbo naziva, 

veljavnosti naziva in področje njihove 

izvolitve 

 

10. Datum sklepa Senata SFU Ljubljana (zagotovi 

senat ) 

 

11. Seznam prilog v predlogu: 

• Prošnja kandidata/kandidatke 

• Življenjepis 

• Klasificirana bibliografija vseh objavljenih del 

ter Pregled dela in predlog Točkovalnika 

• Sklep Senata SFU Ljubljana o imenovanju 

komisije za oceno kandidatove 

usposobljenosti (zagotovi Senat) 

• Morebitno dokazilo o znanju tujega jezika pri 

prvi izvolitvi v naziv 
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• Samostojna poročila članov komisije za oceno 

strokovne usposobljenosti kandidata 

(zagotovijo poročevalci) 

• Poročilo o javnem preizkusnem predavanju 

kandidata (zagotovijo poročevalci) 

• Mnenje Študentskega sveta SFU Ljubljana 

(zagotovi KIN) 

 

 

 

Datum: _____________     Referat za študentske zadeve  SFU 

Ljubljana: 
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Priloga 1: Seznam revij, ki so po mnenju senata po kakovosti in mednarodni odmevnosti  

primerljive z indeksiranimi revijami 

 

• Tuje revije, ki so v mednarodnih bibliografskih bazah s seznama ARRS: 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf 

• Slovenske revije, ki so v mednarodnih bibliografskih bazah s seznama ARRS: 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/seznami_za_mednarodne_baze/slo/SVNPUBL.ASP 

• International Journal of Psychotherapy 

• Psihološka obzorja/Horizons of Psychology 

• Kairos - Slovenian Journal of Psychotherapy 

• International Journal of Integrative Psychotherapy 

• Transactional Analysis Journal 

• Anthropos, časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved 

• Revija za zdravstvene vede/ Journal of Health Science
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Priloga 2:  Točkovalnik 

PREGLED DELA IN TOČKOVALNIK       

       

Ime in priimek:       

Naziv:       

Zaprošeni naziv:       

       

 Število del Število točk   

 Skupaj 
V zadnji 

elekc. dobi 
Skupaj 

V zadnji 

elekc. dobi 
  

1. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST 0 0 0 0   

1.1 Članki z recenzijo Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in 

povzetek v tujem jeziku 
0 0 0 0   

1.1.1   I. skupina: zgornjih 5 % najvišje citiranih revij s posameznega področja ali IF>5 (do 12 točk) 0 0 0 0   

1.1.2   II. skupina: revije (SSCI, SCI) IF>0,5   (do 8 točk) 0 0 0 0   

1.1.3   IIIa. skupina: revije  (SSCI, SCI) IF>0,1 (do 6 točk) 0 0 0 0   

1.1.3   IIIb. skupina: revije (SSCI, SCI, SCI Expanded) ter tuje in slovenske revije, ki so v 

mednarodnih bibliografskih bazah s seznama ARRS (do 4 točke) 
0 0 0 0   

1.1.4   IV. skupina: revije z eksterno recenzijo (do  3 točke) 0 0 0 0   

1.1.5   V. skupina: revije z uredniško recenzijo (do 1 točka) 0 0 0 0   

1.2.1 Monografija, tuja (do 25 točk) 0 0 0 0   

1.2.2 Monografija, domača (do 20 točk) 0 0 0 0   

1.3.1 Del monografije, tuja (do 8 točk) 0 0 0 0   

1.3.2 Del monografije, domača (do 4 točke) 0 0 0 0   

1.4 Vabljeno objavljeno plenarno predavanje 0 0 0 0   
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1.4.1 Na domačih znanstvenih konferencah (2 točki) 0 0 0 0   

1.4.2 Na mednarodnih znanstvenih konferencah (5 točk) 0 0 0 0   

1.5 Sekcijsko objavljeno predavanje 0 0 0 0   

1.5.1 Na domačih znanstvenih konferencah (1 točka) 0 0 0 0   

1.5.2 Na mednarodnih znanstvenih konferencah (3 točke) 0 0 0 0   

1.6 Dokumentirani objavljeni referati na znanstvenih simpozijih in znanstvenih seminarjih 0 0 0 0   

1.6.1 Domači (do 0,5 točke) 0 0 0 0   

1.6.2 Mednarodni (do 1 točka) 0 0 0 0   

1.7 Objavljene recenzije v obliki članka (do 2 točki) 0 0 0 0   

 0 0 0 0   

       

2. UMETNIŠKA DEJAVNOST 0 0 0 0   

2.1 Javna izvedba ali predstavitev umetniškega dela (do 0.5 točke) 0 0 0 0   

2.2 Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela z objavljeno kritiko (do 2 točki) 0 0 0 0   

2.3 Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na pomembnih predstavitvah 

nacionalnega pomena (do 4 točke) 
0 0 0 0   

2.4 Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na mednarodni ravni (do 5 točk) 0 0 0 0   

2.5 Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka opredeljuje kot 

vrhunski dosežek nacionalnega pomena (do 8 točk) 
0 0 0 0   

2.6 Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka opredeljuje kot 

vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru (do 20 točk) 
0 0 0 0   
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2.7 Ostala dokumentirana umetniška dejavnost po presoji strokovnih komisij (do 5 točk) 0 0 0 0   

 0 0 0 0   

       

3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST       

3.1.1 Učbeniki 0 0 0 0   

3.1.2 Univerzitetni učbenik z recenzijo (do 10 točk) 0 0 0 0   

3.1.3 Nova, dopolnjena izdaja (do 5 točk) 0 0 0 0   

3.1.4.1 Ostali neuniverzitetni recenzirani učbeniki (do 5 točk) 0 0 0 0   

3.1.4.2   - učni pripomoček, tudi video predavanja (do 2 točki) 0 0 0 0   

- študijsko gradivo, v pisni ali e-obliki (do 2 točki) 0 0 0 0   

3.2 Mednarodni projekti na področju razvoja kurikulov študijskih programov, pedagoških 

metod, itd. (do 3 točke) 
0 0 0 0   

3.3 Potrjeno pedagoško delovanje na tuji univerzi (do 8 točk) 0 0 0 0   

3.4 Mentorstvo (somentorstvo se točkuje polovično) 0 0 0 0   

3.4.1 Pri diplomah (UNI) oz. 2. bolonjska stopnja (do 1 točka) 0 0 0 0   

3.4.2 Pri diplomah (VŠ) oz. 1. bolonjska stopnja (do 0.5 točke) 0 0 0 0   

3.4.3 Pri študentskih raziskovalnih nalogah (do 1 točka) 0 0 0 0   

3.4.4 Pri študentskih umetniških nalogah (do 1 točka) 0 0 0 0   

3.4.5 Pri nacionalnih uvrstitvah po zahtevnih selekcijah (do 1,5 točke) 0 0 0 0   

3.4.6 Pri mednarodnih uvrstitvah po zahtevnih selekcijah (do 2 točki) 0 0 0 0   

3.4.7 Pri Prešernovih nagradah, fakultetnih (do 1,5 točke) 0 0 0 0   

3.4.8 Pri Prešernovih nagradah, univerzitetnih (do 2 točki) 0 0 0 0   

3.4.9 Pri magisterijih po programih pred uvedbo bolonjskih programov (do 2 točki) 0 0 0 0   
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3.4.10 Pri doktoratih (do 3 točke) 0 0 0 0   

3.5 Študentska ocena, povprečna anketna ocena več kot 4.5 za vsako leto, ocena se upošteva 

pri največ enem predmetu letno (do 3 točke) 
0 0 0 0   

3.6 Študentska nagrada za pedagoško delo (nagrade opredelijo članice s posebnim 

pravilnikom) (do 3 točke) 
0 0 0 0   

3.7 Organizacija poletne šole, seminarja, tekmovanja s: 0 0 0 0   

3.7.1 - pretežno tujo udeležbo (do 2 točki) 0 0 0 0   

3.7.2 - pretežno domačo udeležbo (do 1 točka) 0 0 0 0   

3.8 Udeležba na organiziranem pedagoškem usposabljanju (na ravni univerze ali v 

mednarodnem prostoru) – s potrdilom (do 1 točka) 
0 0 0 0   

 0 0 0 0   

       

4. STROKOVNA DEJAVNOST       

4.1 Poljudno-znanstvena knjiga 0 0 0 0   

4.1.1 Doma (do 3 točke) 0 0 0 0   

4.1.2 V tujini (do 6 točk) 0 0 0 0   

4.2 Urednik ali sourednik revije, knjige, zbornika konference 0 0 0 0   

4.2.1 Domače (do 3 točke) 0 0 0 0   

4.2.2 Tuje (do 6 točk) 0 0 0 0   

4.3 Strokovni članek ali računalniški program (do 1 točka) 0 0 0 0   

4.4 Objavljeni prikazi, poročila in ekspertize (do 0.5 točke) 0 0 0 0   

4.5 Poljudno strokovni članki (do 0.1 točke) 0 0 0 0   

4.6 Patenti (so)avtorstvo prevzetega ali prostega izuma 0 0 0 0   

4.6.1 Podeljeni patenti pri nacionalnem uradu (3 točke) 0 0 0 0   

4.6.2 Podeljeni patent pri evropskem patentnem uradu (6 točk) 0 0 0 0   
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4.6.3 Podeljeni triadni patent (EU, ZDA, Japonska) (12 točk) 0 0 0 0   

4.7 Soustvarjanje vrhunskega športnega dosežka 0 0 0 0   

4.7.1 Medalja na evropskem prvenstvu (3 točke) 0 0 0 0   

4.7.2 Medalja na svetovnem prvenstvu (5 točk) 0 0 0 0   

4.7.3 Medalja na Olimpijskih igrah (10 točk) 0 0 0 0   

4.8 Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij (do 12 točk) 0 0 0 0   

 0 0 0 0   

       

 

ZBIRNIK: DELA IN TOČKE       

       

 Število del Št. pomemb. del Število točk 

 skupaj 
v zadnji elek. 

dobi 
skupaj 

v zadnji elek. 

dobi 
skupaj v zadnji elek. dobi 

1. Raziskovalna dejavnost       

2. Umetniška dejavnost       

3. Pedagoška dejavnost       

4. Strokovna dejavnost       

Skupaj       

     

5. POMEMBNA DELA V SKLADU S POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV SO V BIBLIOGRAFIJI ZAPISANA POD ZAPOREDNIMI ŠTEVILKAMI:    

      

 

6. VODSTVENO-ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST     
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7. NAGRADE IN PRIZNANJA       

       

8. ČLANSTVO V STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH ZDRUŽENJIH       

   

       

Datum:        

       

Podpis kandidata:        

       

       

Podatke in točkovanje preveril:       
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15.12 PRILOGA 12 
 

Obrazec za habilitacijsko oceno strokovnega poročevalca 

SFU Ljubljana 
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OBRAZEC ZA HABILITACIJSKO OCENO STROKOVNEGA POROČEVALCA 

 

Kandidat: Ime in priimek kandidata 
 

Naziv, v katerega se kandidata izvoljuje: vrsta naziva 
 

Zaporedje izvolitve:  

 prva 

 ponovna 
 

Strokovni poročevalec: Ime in priimek poročevalca 

 

Najpomembnejša dela kandidata in njihov pomen za razvoj znanosti v domačem in 

mednarodnem merilu 

 

 

Uspešnost kandidata v stroki (v primeru predložitve izpisa iz Cobbisa je potrebno 

podati še kvantitativno oceno bibliografije in citatov – glede na “Točkovalnik”) 

 

 

Ocena pedagoške usposobljenosti kandidata (v primeru kvantitativnih rezultatov iz 

prejetih rezultatov evalvacij, jih je potrebno prav tako zajeti v oceno) 

 

 

Zaključni predlog izvolitve v naziv 

 

 

 

Kraj, datum 

ime in priimek poročevalca 

                                                                                                                                                   lastnoročni podpis 
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Izpolnjeno in podpisano habilitacijsko oceno pošljete v referat SFU Ljubljana (s pripisom za 

KIN). 
 

 

15.13 PRILOGA 13 
 

Pravilnik izpitnega režima, postopka priznavanja izpitov 

ter pritožbenega postopka Fakultete za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
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PRAVILNIK IZPITNEGA REŽIMA, POSTOPKA PRIZNAVANJA 

IZPITOV TER PRITOŽBENEGA POSTOPKA  

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE V 

LJUBLJANI 
 

 

 

 

Ljubljana, 2014 
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Senat Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze v Ljubljani je na svoji seji dne 

20.6.2014 sprejel 

 

PRAVILNIK IZPITNEGA REŽIMA, POSTOPKA PRIZNAVANJA IZPITOV TER 

PRITOŽBENEGA POSTOPKA FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

 

Znanje se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, predmetnih področjih in drugih 

sestavinah študijskega programa. 

 

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so: ustni ali pisni izpiti, kolokviji, seminarske naloge, 

naloge na vajah, aktivno sodelovanje na vajah in seminarjih, poročila s strokovne prakse in 

druge, s študijskim programom določene oblike. Študenti se z oblikami in načini preverjanja in 

ocenjevanja znanja seznanijo na uvodnem predavanju pri posameznem predmetu. Študenti s 

posebnimi potrebami in študenti, ki zaradi različnih, lahko tudi začasnih razlogov, ne morejo 

opravljati izpita na način, ki je predpisan z učnim načrtom predmeta, se lahko z nosilcem 

predmeta dogovorijo tudi za drugačen (zanje bolj primeren) način opravljanja izpita. 

 

Izpit se opravlja za posamezni predmet ali za več predmetov skupaj, če tako določa študijski 

program. 

 

 

NAČIN OPRAVLJANJA IZPITA 

Za izvedbo izpita odgovarja nosilec predmeta, ki mora zagotoviti ustrezno organizacijo in 

kakovosten nadzor nad opravljanjem pisnega izpita ter ustrezen potek ustnega izpita. 

• Pred začetkom izpita vodja referata za študentske in študijske zadeve preveri udeležbo 

prijavljenih kandidatov  (s pomočjo seznama) in njihovo identičnost (na podlagi 

uradnega dokumenta, opremljenega s sliko kandidata). 

• K izpitu lahko sprejme le študenta, ki je na seznamu prijavljenih. Če naknadno ugotovi, 

da je študent neupravičeno pristopil k izpitu, o tem obvesti referat za študentske in 

študijske zadeve, ki sproži ustrezni postopek. 

• Ustni izpit se opravlja v obliki osebnega pogovora izpraševalca s kandidatom. Ustni izpit 

lahko poteka posamično ali v skupini. 

• Način postavljanja vprašanj (ustna ali pisna) določa izpraševalec. Ustni izpit za 

posameznega kandidata lahko traja največ eno šolsko uro. 

• Pisni izpit praviloma traja 60  in največ 90 minut. Izpitna vprašanja oziroma izpitne teste 

na pisnem izpitu študent praviloma prejme v pisni obliki. 
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• Študent, ki pri izpitu uporablja nedovoljene pripomočke, prepisuje oziroma se 

pogovarja z drugimi študenti, krši izpitni red. V tem primeru vodja referata za 

študentske in študijske zadeve, zadolžen za izvedbo izpita, takoj ukrepa – študent ne 

sme nadaljevati izpita, njegov izdelek pa se oceni z negativno oceno. 

 

POGOJI ZA PRISTOP K IZPITU 

• Pravico do opravljanj izpitov ima študent, ki je vpisan na fakultetni študij 

psihoterapevtske znanosti, na študij propedevtike ali specialistični študij. 

• Študent lahko pristopi k izpitu iz posameznega predmeta po koncu predavanj iz tega 

predmeta, v predpisanih izpitnih rokih, če dokaže, da je izpolnil vse predpisane 

obveznosti za ta predmet (potrjena udeležba na predavanjih in vajah ter dokazila o 

drugih, s študijskim programom in učnim načrtom predmeta določenih obveznostih) 

ter v določenih rokih poravnano šolnino oz. s sklepom komisije za študentske zadeve 

odobren odlog plačila.  

• Študent, ki pavzira, obdrži pravico opravljati manjkajoče izpite v predpisanih izpitnih 

rokih, pod pogojem, da ima poravnane vse finančne obveznosti (šolnina). 

Če sta od prekinitve študija minili manj kot dve leti, študent nadaljuje študij (in opravlja  izpite) 

po istem študijskem programu, ki je veljal ob vpisu. Če pa sta minili več kot dve leti, mora 

študent Komisiji za študentske zadeve vložiti prošnjo za nadaljevanje študija. Komisija mu bo 

v primeru, da se je v tem času spremenil študijski program, določila pogoje za nadaljevanje 

študija. 

 

IZPITNI ROKI 

• Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih; vsako študijsko leto se razpiše tri izpitne roke: 

1. Po končanih predavanjih iz posameznega predmeta. Praviloma mora med 

zadnjim predavanjem iz določenega predmeta in prvim izpitnim rokom preteči 

najmanj 14 dni. 

2. V izpitnem obdobju od 01.06. do 15.07. 

3. V izpitnem obdobju od 20.08. do 20.09. 

• Praviloma so pisni izpiti prvega izpitnega obdobja razpisani ob sobotah ob 8:00. Izpiti 

drugega in tretjega obdobja pa med tednom ob 18:00 ali ob sobotah ob 9:00.  

• V razpisanih obdobjih lahko izpite opravljajo tudi študenti, ki pavzirajo oz. opravljajo 

izpite preteklega letnika, če so obdržali pravico do opravljanja izpitov. 

• Izpitni roki se določijo najkasneje do 30. septembra tekočega leta na naslednje 

študijsko leto in se objavijo na spletni strani fakultete. 

• Razpored izpitnih rokov določi in uskladi skupaj z nosilci predmetov referat za 

študentske in študijske zadeve. 

• Opravljanje izpita v posebnem izpitnem roku lahko v primeru, ko je študent izpolnil vse 

obveze pri predmetu, dovoli Komisija za študentske zadeve v soglasju z nosilcem 
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predmeta na prošnjo študenta, če so podani opravičeni razlogi (odhod na študijsko 

prakso v tujino, hospitalizacija v času izpitnega obdobja, porod idr.) in če glede na 

uspehe prosilca v preteklem študiju oceni, da je tako dovoljenje smotrno. 

 

 

REZULTATI IZPITOV 

• Vodja referata za študentske in študijske zadeve mora oddati uradni seznam 

prijavljenih kandidatov z vpisanimi dokončnimi ocenami referatu za študentske in 

študijske zadeve najpozneje 14 dni po opravljanju izpita. Rezultati izpita se, na način, 

ki varuje osebne podatke (s šiframi, brez navedbe imena in priimka študenta), objavijo 

na spletni strani študija oz. v elektronski redovalnici.  

• Če referat za študentske in študijske zadeve po prejemu evidence o opravljenem izpitu 

ugotovi, da študent ni imel pravice do opravljanja izpita, o tem obvesti izvajalca izpita, 

ki je predložil izpitni rezultat. Prav tako se razveljavi izpit. 

• Oceno ustnega izpita vodja referata za študentske in študijske zadeve posreduje 

študentu na dan opravljanja izpita. 

• Študent ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izdelek, iz katerega 

morajo biti razvidne ocene odgovorov na posamezna vprašanja. 

Referat za študentske in študijske zadeve izpitne naloge pisnega izpita hrani 2 meseca 

od datuma opravljanja izpita, v tem času ima študent možnost v pogleda v pisni izdelek 

pri vodji za študentske in študijske zadeve.  

• Študentu, ki je na izpitu dosegel pozitivno oceno in bi jo rad izboljšal, na utemeljeno 

prošnjo komisija za študentske zadeve odobri ponovno opravljanje izpita s tem, da 

velja boljša ocena. Posamezen predmet študent lahko popravlja samo enkrat, in sicer 

do diplome oz. dokončanja študija. 

 

 

PONAVLJANJE IZPITA 

• Študent, ki izpita ni uspešno opravil, lahko izpit ponavlja dvakrat (v šolnino je všteta 

pravica do 3 izpitnih rokov za posamezni predmet). Za ponavljanje se ne šteje ponovno 

opravljanje izpita na temelju uspešne pritožbe zoper izpitno oceno. 

• Med neuspešno opravljenim izpitom in njegovim ponavljanjem mora miniti več kot 14 

dni. 

• Referat za študentske in študijske zadeve lahko študentu na njegovo prošnjo dovoli 

četrto, peto ali šesto ponavljane izpita, v primeru, da poravna finančne obveznosti, 

povezane z dodatnim izpitnim rokom. 
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OCENJEVANJE IZPITA IN EVIDENCA O OPRAVLJENIH IZPITIH 

Znanje študentov se na izpitih ocenjuje z ocenami od 5 do 10. 

• Pozitivne ocene označujejo pozitivno opravljen izpit in so: odlično (odl 10), prav dobro 

(pdb 9), prav dobro (pdb 8), dobro (db 7) in zadostno (zd 6). 

• Negativne ocene označujejo neuspešno opravljen izpit in so: nezadostno (nzd 5). 

Ocene se vpišejo v elektronski indeks vsakega študenta, ki ga vodi referat za študentske in 

študijske zadeve.  

 

 

PRIZNAVANJE IZPITOV 

• Študent, ki je opravil izpite na drugem visokošolskem zavodu, lahko po vpisu na SFU 

Ljubljana zaprosi za priznanje opravljenih izpitov. 

• V prošnji, naslovljeni na komisijo za študentske zadeve, mora biti jasno definirano: 

o pri katerem predmetu želi priznanje, 

o predloženo mora biti potrdilo o opravljenih izpitih na drugem zavodu,  

o fotokopijo indeksa ter 

o učni načrt predmeta, po katerem je opravljal izpit. 

• Komisija za študentske zadeve, po posvetu z nosilcem predmeta, odloči, ali izpit prizna, 

delno prizna ali ne prizna. Pri odločitvi o priznanju mora upoštevati vsebino predmeta, 

literaturo in obseg predmeta glede na število ur oziroma kreditnih točk.  

• Če se izpit v celoti prizna, referat za študentske in študijske zadeve izvede vpis v 

elektronski indeks in drugo izpitno dokumentacijo. 

 

 

PRITOŽBE ZOPER OCENE 

• Študent, ki misli, da ni bil pravično ocenjen, se lahko prvi naslednji delovni dan po 

koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po objavi rezultata pisnega izpita pritoži vodji 

študija zoper izpitno oceno, pri čemer mora biti študentu pred iztekom tega roka 

omogočen vpogled v pisni izdelek. V kolikor mu to ni bilo omogočeno, se rok za 

pritožbo podaljša tako, da se  izteče naslednji delovni dan po dnevu, ko je bil študentu 

omogočen vpogled v izpitni izdelek. 

Pritožba z obrazložitvijo mora biti pisna. 

• Vodja študija prvi naslednji delovni dan po prejemu pritožbe imenuje tričlansko 

komisijo. Učitelj, zoper katerega se je kandidat pritožil, ne more biti član komisije, 

omogočeno pa mu mora biti, da pred komisijo predstavi svoje argumente in svoj 

pogled na oceno ter da sodeluje kot izpraševalec pri ustnem izpitu. 

• Komisija mora primer obravnavati v treh delovni dneh po imenovanju. 

Pri tem preuči, ali se ugovor nanaša na višino izpitne ocene ali na način poteka izpita. V prvem 

primeru preveri vso s strani študenta priloženo dokumentacijo; ponovno preveri znanje 
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študenta, v kolikor je izpit opravljal ustno, pri čemer kot spraševalec sodeluje isti učitelj. V 

primeru pisnega izpita ponovno oceni izdelek ter sporoči študentu oceno. 

Če pa se pritožba nanaša na potek izpita, komisija odloča za vsak primer posebej. V tem 

primeru izpitne ocene ne more spremeniti, lahko pa odloči, da študent ponovno opravlja izpit 

na naslednjih izpitnih rokih. Ocena, ki jo študent doseže pri ponovnem opravljanju izpita, 

nadomesti oceno, doseženo na spornem izpitu. V tem primeru se ne šteje, da je študent izpit 

ponavljal. 

• Predsednik komisije vodi zapisnik o primeru in pripravi zapisnika o postopku, ki ga 

podpišejo vsi člani. Zapisnik v enem izvodu prejme tudi študent, kar potrdi s podpisom 

na originalu, ki se shrani v študentovi kartoteki v referatu za študentske in študijske 

zadeve. 

• Če se posamezni član komisije ne strinja z odločitvijo, ki jo predlagata druga dva člana, 

se to posebej evidentira v zapisniku, skupaj z razlogi za nestrinjanje. 

• Odločitev komisije je dokončna. 

 

 

SMERNICE IZVAJANJA IZPITNEGA REŽIMA ZA PROFESORJE 

• Profesorji oddajo ob koncu predavanj tri (3) različne izpite pole za tri izpitne roke, ki so 

razporejeni v tekočem šolskem letu s strani referata za študentska in študijske zadeve. 

Oddajo jih v referat za študentske in študijske zadeve. 

• Profesorji sami zagotavljajo izvajanje izpitov ob predvideni izpitnih terminih, ki so 

usklajeni med profesorjem in referatom za študentske in študijske zadeve.  

• V primeru, da zaradi nujnih okoliščin profesor ne more izvesti izpita, ta sporoči 

spremembo vsaj 3 dni pred  izpitnim rokom referatu za študentske in študijske zadeve.  

• Profesorji na izpit lahko sprejmejo le tiste študente, ki so prijavljeni na izpit. Seznam 

prijavljenih študentov profesor dobi v tednu pred izpitnim rokom na njegov e-mail ali 

osebno po pošti.  

• Profesor upošteva prejšnjo točko »Način opravljanja izpitov«. 

• Po izpitnem roku ima profesor čas 14 dni, da oceni izpite ter posreduje ocene v referat 

za študentske in študijske zadeve, ki še isti dan objavi ocene v elektronskem indeksu 

študenta.  

 

 

Dekan SFU Ljubljana: 

Dr. Miha Černetič 
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15.14 PRILOGA 14 
 

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Fakultete 

za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani  
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Na podlagi 114. člena Statuta Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani z dne 04.09.2014 je senat SFU Ljubljana, potem ko je pridobil mnenje 

Študentskega sveta SFU Ljubljana, na seji dne 6.5.2015 sprejel naslednji 

 

PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI ŠTUDENTOV 

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE 

SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

I. Splošne določbe 

 

1. člen 

S tem pravilnikom določa senat SFU Ljubljana organe za vodenje disciplinskega postopka zoper 

študente SFU Ljubljana, pristojnosti disciplinskih organov, kršitve dolžnosti in neizpolnjevanja 

obveznosti študentov, roke za vodenje postopka, disciplinske ukrepe, ki jih lahko uporabijo 

disciplinski organi in pravna sredstva, ki se lahko uporabijo v postopku pred drugostopenjskim 

organom. 

 

 

II. Organi za vodenje postopkov zaradi kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja 

obveznosti 

2. člen 

Na SFU Ljubljana vodi postopke in izrekajo ukrepe zaradi kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja 

obveznosti študentov disciplinska komisija I. stopnje na SFU Ljubljana in disciplinska komisija 

II. stopnje na nivoju Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju (v nadaljevanju univerza). 

 

3. člen 

Disciplinsko komisijo I. stopnje na SFU Ljubljana sestavljajo po trije člani. 

Predsednika prvostopenjske komisije in enega člana komisije imenuje senat, enega člana pa 

imenuje študentski svet članice izmed študentov SFU Ljubljana. 

Disciplinska komisija I. stopnje vedno odloča v tričlanskem senatu. 

4. člen 

Mandatna doba disciplinske komisije I. stopnje je dve leti in se lahko ponovi. 

 

5. člen 

Odločitev drugostopenjskega organa je dokončna in lahko študent zoper njo vlagati pravna 

sredstva na pristojnem sodišču. 

 

 

III. Disciplinska odgovornost 
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6. člen 

Študent, ki po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, določenih v predpisih in 

aktih članice ali univerze ali ne upošteva sklepov, sprejetih na članici ali univerzi, oziroma 

tistega, kar je odločila pooblaščena oseba, krši študijsko obveznost. 

Kazenska odgovornost ne izključuje disciplinske odgovornosti, če pomeni to dejanje tudi 

kršitev študijskih dolžnosti oziroma obveznosti. 

Kršitve študijskih obveznosti določajo zakon, statut, pravila SFU Ljubljana, ta pravilnik in drugi 

splošni akti. 

Študent odgovarja samo za tiste kršitve študijskih dolžnosti in obveznosti, ki so bile pred 

kršitvijo oz. v času kršitve določene v zakonu, v statutu, pravilih SFU Ljubljana, v tem pravilniku 

ali v drugih splošnih aktih in za katere je bil predviden disciplinski ukrep. 

 

 

A. Kršitve študijskih dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti 

7. člen 

Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti so lahko lažje ali hujše. 

 

8. člen 

Lažje kršitve so: 

1. neprimerno vedenje, ki škodi ugledu SFU Ljubljana, 

2. neprimeren odnos do študentov, učiteljev, mentorjev in drugih delavcev SFU Ljubljana, 

3. dejanja, s katerimi študent krši ugled študenta, 

4. oviranje drugih študentov v pedagoškem ali raziskovalnem procesu. 

 

9. člen 

Hujše kršitve so: 

1. neizpolnjevanje dolžnosti, ki so opredeljene s statutom SFU Ljubljana, 

2. dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se preganjajo po uradni dolžnosti, 

3. hujše kršitve javnega reda in miru v prostorih SFU Ljubljana in prostorih ali na kraju, 

kjer se izvaja pedagoški proces, 

4. dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi neupravičeno okoristil sebe ali koga 

drugega, 

5. hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v knjižnici, 

6. poškodovanje premoženja SFU Ljubljana, povzročeno naklepno ali iz velike 

malomarnosti, 

7. ponarejanje uradnih listin, 

8. vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje 

študentov, učiteljev in drugih delavcev SFU Ljubljana, 

9. večkratna ponovitev lažjih kršitev dolžnosti, 
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10. prihajanje na SFU Ljubljana v vinjenem stanju ali pod vplivom mamil oziroma uživanje 

alkohola, mamil ali kajenje v prostorih SFU Ljubljana ali na kraju, kjer se izvaja 

pedagoški proces, 

11. prevara pri preverjanju znanja. 

B. Disciplinski ukrepi 

10. člen 

Za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti se študentu lahko izreče eden od naslednjih 

disciplinskih ukrepov: 

1. opomin, 

2. ukor, 

3. začasna izključitev s SFU Ljubljana. 

 

11. člen 

Disciplinski organi morajo pri izrekanju disciplinskih ukrepov upoštevati: 

1. stopnjo odgovornosti študenta, 

2. pogoje, v katerih je študent storil kršitev, 

3. poprejšnje obnašanje študenta, 

4. težo kršitve in posledice, ki so s kršitvijo nastale, 

5. druge okoliščine, s katerimi poskušamo v prvi vrsti vzgojno vplivati na študenta. 

 

12. člen 

Ukrep opomin se izreče za lažje kršitve in za tiste hujše kršitve, ki so milejše narave ali pa se 

ugotovi, da so obstajale take olajševalne okoliščine, da bo že z opominom dosežen namen 

disciplinskega ukrepa. 

Sklep o opominu se vroči študentu. 

 

13. člen 

Ukrepa ukor in začasna izključitev s SFU Ljubljana se izrečeta študentu za hujše kršitve 

dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti. 

Izključitev s SFU Ljubljana, ki sme glede na težo kršitve trajati od enega do pet let, se lahko 

izreče: 

• če je študent namenoma ali iz velike malomarnosti s storitvijo ali z opustitvijo kršil 

dolžnosti ali izpolnjevanje obveznosti in s tem povzročil večjo materialno škodo ali 

drugo za ugled univerze večjo škodo, 

• če je ogrožal življenje in zdravje študentov in zaposlenih, 

• če je bistveno oviral pedagoški, raziskovalni ali drug proces ali 

• če mu je bil v zadnjih dveh letih za hujše kršitve že večkrat izrečen milejši ukrep. 

Izrečeni ukor se vroči študentu. 

Študentu, ki je izključen, se vroči odločba, s katero se mu za določeno dobo prepove 

udeleževanje pri pedagoškem in raziskovalnem delu na SFU Ljubljana. 
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IV. Disciplinski postopek 

  

A. Pobuda in zahteva za uvedbo postopka 

 

14. člen 

Odgovornost študentov zaradi kršitve dolžnosti ali neizpolnjevanje obveznosti se ugotavlja v 

disciplinskem postopku pred disciplinskim organom. 

Pobudo za uvedbo postopka lahko direktorju oz. dekanu ali od njiju pooblaščeni osebi da vsak 

zaposleni na SFU Ljubljana ali vsak študent SFU Ljubljana. 

Postopek za ugotavljanje odgovornosti se začne na zahtevo direktorja oz. dekana ali od njega 

pooblaščene osebe. 

Direktor oz. dekan ali od njega pooblaščena oseba vroči predsedniku disciplinske komisije I. 

stopnje zahtevo za vodenje disciplinskega postopka, iz katere je razvidno, zoper koga naj bi 

tekel disciplinski postopek in kaj se mu očita. Kopija zahteve za vodenje postopka se vroči tudi 

študentu, zoper katerega je vložena zahteva za vodenje postopka. Od trenutka vročitve 

zahteve za vodenje postopka predsedniku disciplinske komisije I. stopnje, mora biti študent 

obveščen o vseh dejanjih, ki potekajo v zvezi z disciplinskem postopkom zoper njega. 

 

B. Pripravljalni postopek 

15. člen 

Potem, ko direktor oz. dekan ali od njega pooblaščena oseba vloži zahtevo za začetek 

disciplinskega postopka, predsednik komisije ugotavlja, ali je zbranih zadosti dokazov za 

očitano dejanje ali pa je potrebno v pripravljalnem postopku zbrati dodatne listine, zaslišati 

predlagane priče in zbrati dodatne dokaze. 

Če predsednik komisije oceni, da je prejel že z zahtevo za vodenje postopka zadosti dokazov, 

ki kažejo na to, da je študent res storil očitano dejanje, pripravljalni postopek ni potreben, če 

pa predsednik oceni, da dokazov ni zadosti, da so dvomljivi ali da so si celo v nasprotju, uvede 

pripravljalni postopek. 

 

16. člen 

Po opravljenem pripravljalnem postopku predsednik disciplinske komisije I. stopnje razpiše 

disciplinsko ali glavno obravnavo. Predsednik disciplinske komisije I. stopnje določi čas in kraj 

obravnave in določi, kateri dokazi se bodo izvedli na obravnavi. Če je bil izveden pripravljalni 

postopek, se na glavni obravnavi lahko ponovno izvedejo tudi dokazi, ki so bili izvedeni v 

pripravljalnem postopku. 

Študent mora dobiti vabilo na obravnavo najmanj 8 dni pred obravnavo. 

V vabilu se študenta, zoper katerega teče disciplinski postopek, obvesti, da lahko na glavno 

obravnavo pripelje s seboj pravnega zastopnika. 
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Študenta in priče, pa tudi izvedence, če je potrebno, se vabi na zaslišanja v pripravljalnem 

postopku ali na glavno obravnavo z vabili s povratnico, da se lahko ugotovi, ali so bila vabila 

vročena. 

 

C. Zapisnik o zaslišanju 

17. člen 

Če se študenta zasliši v pripravljalnem postopku, oziroma če se opravi v zadevi, ki teče pred 

disciplinskim organom, kakršnokoli dejanje pred glavno obravnavno, je potrebno o tem 

napisati zapisnik. 

 

D. Zapisnik o disciplinski obravnavi 

18. člen 

Zapisnik o disciplinski obravnavi mora vsebovati bistvene zapise o pomembnih dogodkih na 

obravnavi ter mora biti natančen in jedrnat. 

 

E. Pogoji za začetek disciplinske obravnave 

19. člen 

Za začetek disciplinske obravnave morajo biti podani nekateri pogoji, ki jih mora preveriti 

predsednik disciplinske komisije I stopnje. 

Ti pogoji se nanašajo na: 

 

1. disciplinsko komisijo, to je: 

• na njeno sestavo, 

• na morebitne izločitve posameznih članov komisije, 

• na navzočnost vseh članov komisije, ki jih določi predsednik senata. 

 

2. vabila, ki morajo biti pravočasno vročena, natančna in razumljiva. 

Vabiti je treba: 

• direktorja oz. dekana ali od njega pooblaščeno osebo, ki je vložil zahtevek za uvedbo 

disciplinskega postopka, 

• študenta, ki je osumljen, da je kršil dolžnosti, 

• njegovega zastopnika, če ga ima, 

• priče in 

• po potrebi izvedence. 

V spisu morajo biti listinski dokazi o tem, da je bil študent v redu povabljen in da je vabilo dobil 

pravočasno. 

 

3. poučitev študenta o njegovih pravicah v postopku, in sicer: 

• o tem, kakšna kršitev discipline mu je očitana, 

• o pravici do zastopnika, 
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• o pravicah na obravnavi (da študent lahko postavlja vprašanja, daje predloge in 

pripombe pričam, izvedencem, da ni dolžan pričati proti sebi, ipd.). 

 

F. Glavna obravnava 

20. člen 

Ko predsednik disciplinske komisije ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek glavne 

obravnave, napoti priče iz prostora, kjer poteka obravnava, objavi zadevo in prebere zahtevek 

za vodenje postopka. 

Ko študent izjavi, da je razumel zahtevek za vodenje postopka, in da razume, kaj se mu očita, 

predsednik komisije začne z izvajanjem dokazov, ki so bili predlagani v zahtevku za vodenje 

postopka ali ki so bili zbrani v pripravljalnem postopku. 

Študent, njegov zagovornik in člani komisije lahko razpravljajo o vsakem dokazu in postavljajo 

vprašanja pričam, ki jih predsednik komisije posamično vabi v prostor, kjer poteka obravnava. 

Predsednik komisije lahko sooči izjave posameznih prič. 

 

21. člen 

Ko je dokazovanje zaključeno, komisija zapusti prostor, v katerem je potekala glavna 

obravnava in se posvetuje in glasuje o odgovornosti študenta za očitano dejanje. 

 

22. člen 

Po opravljenem posvetovanju in glasovanju se disciplinska komisija vrne v prostor, kjer je 

potekala obravnava in razglasi odločitev komisije. 

 

G. Ustavitev postopka 

23. člen 

V praksi lahko pride do primerov, ko bo potrebno disciplinski postopek ustaviti. 

Taki primeri so: 

- če poteče zastaralni rok za uvedbo in vodenje postopka, 

- če organ, ki je zahteval začetek postopka, zahtevo umakne, 

- če disciplinski organ ugotovi:  

- da je bil študentu že izrečen ukrep za isto kršitve dolžnosti in  

neizpolnjevanja obveznosti, 

- da je bil študent pravnomočno oproščen zaradi iste kršitve  

dolžnosti, 

- da študent ne more biti odgovoren za kršitev dolžnosti in  

neizpolnjevanje obveznosti. 

 

H. Ugovor zoper sklep o ukrepu 

24. člen 

Zoper odločbo disciplinskega organa prve stopnje lahko: 

• študent, 
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• njegov zagovornik ali 

• vložnik zahteve za začetek postopka 

v petnajstih dneh po vročitvi pisnega odpravka odločbe vloži ugovor na disciplinsko komisijo 

II. stopnje. 

 

25. člen 

Zoper odločbo disciplinskega organa se lahko ugovarja iz naslednjih ugovornih razlogov: 

• zaradi bistvene kršitve pravil postopka, 

• zaradi zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, 

• zaradi napačne uporabe materialnega prava. 

 

I. Sklep drugostopenjskega organa 

26. člen 

Disciplinska komisija II. stopnje obravnava odločbo I. stopnje, tudi če ni vložen ugovor zoper 

odločbo disciplinske komisije I. stopnje, če je bil na prvi stopnji študentu izrečen ukrep začasne 

izključitve z visokošolskega zavoda. 

Disciplinska komisija v primeru, da je bil vložen ugovor, povabi na sejo, na kateri namerava 

obravnavati študentov ugovor, študenta, njegovega zagovornika, če ga ima, izvedence, če je 

potrebno, obravnava ugovor in sklepa. 

 

J. Obnova postopka 

27. člen 

Disciplinski postopek je mogoče obnoviti. Postopek se lahko obnovi iz naslednjih razlogov: 

• če je z nezakonitim ravnanjem študentu odvzeta možnost udeležbe v  

postopku, 

• če se disciplinska odločitev opira na krivo izpoved priče ali izvedenca, 

• če se disciplinska odločitev opira na ponarejeno listino ali na listino, v  

kateri je potrjena neresnična vsebina, 

• če je prišlo do odločitve zaradi kaznivega dejanja člana disciplinskega  

organa, 

• če je bilo o isti kršitvi že dokončno odločeno, 

• če se opira disciplinska odločitev na pravnomočno odločbo sodišča, ali  

drugega organa, pa je bila ta odločba pravnomočno razveljavljena, 

• če se izve za nova dejstva ali pa najde ali pridobi možnost uporabiti  

nove dokaze, na podlagi katerih bi bila v disciplinskem postopku  

izdana drugačna odločba, 

• če je pri izdaji odločbe disciplinskega organa sodeloval član, ki bi  

moral biti izločen. 

Predlog za obnovo postopka lahko vloži študent, njegov zagovornik, direktor, dekan ali od 

njega pooblaščena oseba, ki je zahteval uvedbo disciplinskega postopka. V predlogu za 
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obnovo postopka se morajo navesti razlogi, zaradi katerih se zahteva obnova, pa tudi dokazi, 

ki naj se izvedejo zaradi ugotovitve obstoječega razloga za obnovo postopka. 

 

28. člen 

Predlog za obnovo postopka se lahko vloži v roku 30 dni od dneva, ko je upravičenec izvedel 

za razlog, zaradi katerega se lahko obnovi disciplinski postopek. 

Po preteku roka za zastaranje ni mogoče obnavljati disciplinskega postopka v škodo študenta. 

Postopek v korist študenta se lahko obnovi tudi po preteku roka zastaranja, vendar največ v 

roku enega leta od dneva pravnomočnosti disciplinske odločitve. 

 

V. Čas, v katerem pristojni organ vodi postopek 

 

29. člen 

Uvedba in vodenje postopka zastara pri lažjih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanju obveznosti 

študenta v treh mesecih, pri težjih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti študenta 

pa v šestih mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena. 

Kadar ima kršitev značilnosti kaznivega dejanja, zastara začetek disciplinskega postopka po 

šestih mesecih od dneva, ko se je zvedelo za kršitev in storilca. 

Izrečenega disciplinskega ukrepa ni mogoče izvršiti, če je minilo 60 dni od dneva 

pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep izrečen. 

 

V. Prehodne in končne določbe 

 

30. člen 

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov sprejema senat SFU Ljubljana, potem ko je 

dobil mnenje Študentskega sveta SFU Ljubljana. 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način kot temeljni akt. 

 

31. člen 

Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme senat SFU Ljubljana in ko je objavljen na spletni strani 

fakultete. 

 

 

Predsednica Senata SFU Ljubljana: 

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 
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15.15 PRILOGA 15  
 

Pravilnik o dodiplomskem in podiplomskem 

(magistrskem) študiju  
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Na podlagi 52. člena Statuta Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani in skladno z določili Zakona o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo v Ur. l. RS št. 

19/2006), je upravni odbor  na svoji drugi seji dne 31.1.2014 sprejel naslednji 

 

 

 

PRAVILNIK  

O DODIPLOMSKEM in PODIPLOMSKEM 

(MAGISTRSKEM) ŠTUDIJU  
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I.    SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen (obseg urejanja) 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (v nadaljevanju: fakulteta) 

organizira dodiplomsko in podiplomsko magistrsko izobraževanje za pridobitev diplome na 

univerzitetni programih skladno z določbami zakona o visokem šolstvu, Statuta fakultete in drugih 

pravnih aktov. Dodiplomski program prve stopnje in podiplomski magistrski program druge stopnje sta 

urejena s tem pravilnikom. 

2. člen (opredelitev podiplomskega študija) 

Dodiplomski študij, ki ga ureja ta pravilnik,  je študij prve stopnje, v okviru katerega se izvajajo 

univerzitetni programi, ki so akreditirani v Sloveniji in/ali v tujini. 

Podiplomski študij, ki ga ureja ta pravilnik, je študij druge stopnje, ki ga fakulteta izvaja na študijskih 

programih (magistrski študijski programi), ki so akreditirani v Sloveniji in/ali v tujini. 

3. člen (uporaba pojmov) 

V pravilniku uporabljena moška oblika velja za oba spola. 

 

II.   ORGANIZACIJA ŠTUDIJA 

4. člen (predmetnik) 

Predmetnik za tekoče študijsko leto sprejme Senat fakultete (v nadaljevanju: Senat). 

Študent ima pravico do vseh informacij o organizaciji in poteku študijskega procesa. V ta namen dekan 

v sodelovanju z Referatom za študijske in študentske zadeve (v nadaljevanju: Referat): 

• določi datum, do katerega morajo biti učni načrti za vse predmete na voljo študentom, 

• določi natančno vsebino učnih načrtov, ki morajo vsebovati informacije o vsebini predmeta, 

načinu opravljanja obveznosti, metodi ocenjevanja in obvezni literaturi. 

5. člen (učni načrt, letni načrt izvedbe programa, tedenski načrt izvedbe predmeta) 

Nosilec predmeta je za vsak predmet, ki ga izvaja, dolžan pripraviti učni načrt skladno s 5. členom tega 

pravilnika.  

Letni načrt izvedbe študijskega programa sprejme Senat najpozneje do 15. aprila za naslednje študijsko 

leto.  

 

Sprejete načrte izvedbe študijskega programa za naslednje študijsko leto uskladi in potrdi Senat in sicer 

najpozneje do 15. junija za naslednje študijsko leto.  
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6. člen (kreditne točke) 

V okviru študijskega programa študent za opravljene študijske obveznosti pri predmetu pridobi 

kreditne točke, ko opravi vse z učnim načrtom predpisane obveznosti predmeta. 

V enem letniku mora študent zbrati 60 kreditnih točk oz. opraviti vse predpisane obveznosti po 

študijskem programu. Na programu univerzitetnega dodiplomskega študija mora študent zbrati 240 

kreditnih točk. Na programu univerzitetnega magistrskega študija mora študent zbrati 120 kreditnih 

točk. 

7. člen (oblike pedagoškega dela) 

Oblike pedagoškega dela pri predmetu se določijo z učnimi načrti, pri čemer predavanja praviloma 

predstavljajo do polovice ur predmeta, preostale ure pa predstavljajo druge oblike organiziranega 

študijskega dela. Z učnimi načrti se določijo tudi oblike individualnega in skupinskega dela študentov. 

8. člen (vodenje pedagoškega procesa) 

Nosilci pedagoškega procesa podiplomskega univerzitetnega študija so lahko le visokošolski učitelji, 

ki imajo ustrezen naziv. 

9. člen (sodelovanje v pedagoškem procesu) 

V pedagoškem procesu dodiplomskega študija lahko sodelujejo visokošolski sodelavci. 

Pri pedagoškem delu in raziskovalnem delu na dodiplomskem in podiplomskem magistrskem študiju 

lahko skladno z veljavnimi predpisi sodelujejo upokojeni učitelji z ustreznim nazivom.  

Pri vajah podiplomskem magistrskem študiju lahko sodelujejo asistenti z doktoratom. 

Nosilec predmeta lahko v skladu s potrebami študijskega programa enkrat letno povabi k sodelovanju 

pri obravnavi posameznih tem priznane strokovnjake iz prakse, ki nimajo ustreznega naziva. 

Kjer je s študijskim programom predvidena obvezna praksa, lahko pri njenem izvajanju sodelujejo 

strokovnjaki brez naziva, ki so redno zaposleni v organizaciji, v kateri se opravlja praksa.  

10. člen (izpraševalec) 

Izpraševalec ali član izpitne komisije je habilitirani učitelj. Pri izpitih izprašujejo visokošolski učitelji, ki 

so nosilci ali izvajalci predmetov, pri drugih oblikah organiziranega oz. individualnega in skupinskega 

dela pa lahko znanje preverjajo tudi visokošolski sodelavci. 

Zaradi daljše odsotnosti izpraševalca in z njegovim soglasjem lahko dekan za izpraševalca imenuje 

drugega učitelja z veljavno habilitacijo z istega ali primerljivega področja oz. predmeta. 
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III.   VPISI 

A) Vpisni pogoji in organizacija vpisov 

11. člen (vpisni pogoji) 

Vpisni pogoji se za vsako študijsko leto objavijo v razpisu za vpis in so določeni v skladu z akreditacijo 

magistrskih študijskih programov fakultete. 

12. člen (število vpisnih mest) 

Število vpisnih mest za dodiplomski in podiplomski magistrski študij sprejme Upravni odbor fakultete 

na predlog Senata ob letnem razpisu dodiplomskega podiplomskega magistrskega študija vsaj štiri 

mesece pred začetkom študija. 

13. člen (vpisno obdobje) 

Vse vrste vpisov (v začetni letnik, v višji letnik, ponovni vpis) potekajo v obdobju, določenem s 

študijskim koledarjem. Vpis se praviloma konča do 30. septembra tekočega leta. 

14. člen (redni vpis v višji letnik) 

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s 

študijskim programom za vpis v višji letnik. 

15. člen (izjemni vpis v višji letnik) 

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim 

programom za vpis v višji letnik. O izjemnem vpisu v višji letnik odloča Komisija za študijske in 

študentske zadeve na podlagi prošnje študenta. 

Študent vloži prošnjo na Komisijo za študijske in študentske zadeve in priloži ustrezna dokazila, na 

podlagi katerih bo komisija presodila o upravičenosti prošnje. Prošnjo je treba vložiti v roku, najpozneje 

5 delovnih dni pred zadnjo sejo Komisije za študijske in študentske zadeve v septembru.  

Komisija za študijske in študentske zadeve poleg razlogov, ki so študenta ovirali pri opravljanju 

obveznosti v predhodnem letniku, upošteva tudi zahteve študijskega procesa v višjem letniku in 

študentove možnosti, da bo lahko sledil tem zahtevam. 

16. člen (ponavljanje letnika) 

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 

času študija v skladu z zakonom o visokem šolstvu enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za 

ponavljanje določene s študijskim programom.  

Kadar študent ne napreduje v višji letnik, pravico do ponovnega vpisa v isti letnik pa je že izkoristil, 

izgubi študentski status in pravice, ki iz tega izhajajo.  
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17. člen (vpis psihoterapevtskega pristopa) 

Študent si v tretjem letniku dodiplomskega študija izbere psihoterapevtski pristop. Izbranega pristopa 

po končanem vpisu ni mogoče zamenjati. Z novim študijskim letom se lahko vpiše v drug pristop vendar 

v 1. letnik novega pristopa. Vpis pristopa velja skupaj za tretji, četrti in peti letnik. 

Izbira pristopa je mogoča le do zapolnitve vseh prostih mest na posameznem pristopu. 

18. člen (urnik) 

Urnik za zimski semester mora biti pripravljen do 30. septembra, za letni semester pa do 30. januarja. 

19. člen (hitrejše napredovanje) 

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje, 

če je to glede na študijski proces mogoče. 

Sklep o tem sprejme Senat na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Komisije za študijske 

in študentske zadeve. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja. 

B) Prehod med študijskimi programi  

20. člen (opredelitev pojma prehod med študijskimi programi) 

Vpis v začetni letnik programa se ne šteje za prehod med programi. Režim prehoda velja od drugega 

letnika naprej. 

21. člen (pravni temelj) 

Za prehode med študijskimi programi se upošteva Merila za prehode med študijskimi programi, ki jih 

je sprejel Svet NAKVIS-a.  

22. člen (pogoji za prehode med študijskimi programi) 

Naloge priznavanja in vrednotenja izobraževanja po Merilih za prehode opravljajo člani Komisije za 

študijske in študentske zadeve fakultete. 

Komisija za študijske in študentske zadeve opravlja naloge priznavanja in vrednotenja izobraževanja 

po merilih za prehode in pri pripravi mnenja upošteva pogoje, da so prehodi možni med študijskimi 

programi: 

• ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 

• med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna polovica obveznosti po ECTS iz prvega 

študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; 

• kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v novi študijski program, kot to določa študijski program 

(prehodi med študijskimi programi so možni med sorodnimi študijskimi programi); 

• obseg razpoložljivih študijskih mest, ki jih je potrdil Senat in so javno objavljeni. 
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Pogoji za prehod se določijo na podlagi primerjave med predhodno vpisanim programom in 

programom, v katerega prosilec vstopa, vendar se lahko prizna največ 70 odstotkov pridobljenih 

kreditnih točk. Glede na obseg priznanih obveznosti iz starega programa ter določene diferencialne 

izpite se lahko študentu omogoči vpis v isti ali višji letnik programa, v katerega vstopa. 

Za prehod mora imeti prosilec najmanj 60 kreditnih točk. Prosilec mora prošnjo za prehod oddati 

Komisiji za študijske in študentske zadeve. Prehod se opravi v času vpisov v naslednje študijsko leto. 

Diferencialne izpite študent opravlja po opravljenem prehodu v nov študijski program. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. 

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega in pri vzporednem študiju se študentu priznajo 

izpiti in druge študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo 

po študijskih programih. 

Pri odločitvi o prehodu iz enega študijskega programa v drugega določijo člani Komisije za študijske in 

študentske zadeve, študentu pogoje na osnovi naslednjih meril: 

• izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 

• število razpoložljivih študijskih mest, 

• študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo, 

• obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu. 

23. člen (način vložitve prošnje) 

Kandidat v skladu z določili razpisa fakultete vloži prijavo in predloži dokazila: predmetnik predhodnega 

študijskega programa, učne načrte predmetov, ki jih je opravil v predhodnem študijskem programu in 

dokazilo o doseženem uspehu pri posameznem predmetu.  

Komisija za študijske in študentske zadeve vsako vlogo obravnava individualno. Komisija za študijske in 

študentske zadeve kandidatu določi vsebino študijskih obveznosti (predmete) in obseg študijskih 

obveznosti (ECTS), ki jih mora študent opraviti na fakulteti.  

C) Študij diplomantov 

24. člen (pogoji za študij diplomantov) 

Diplomant univerzitetnega ali visokošolskega študijskega programa, ki se želi vpisati na kateri koli 

študijski program fakultete, mora izpolnjevati vstopne pogoje za vpis in prijavo oddati v rokih, 

določenih z razpisom za vpis. Prijavi mora priložiti potrdilo o opravljenih izpiti in overjeno fotokopijo 

diplomske listine že zaključenega študijskega programa.  

25. člen (število vpisnih mest) 

Število vpisnih mest je določeno z razpisom za vpis v posameznem študijskem letu. 
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IV.    NADALJEVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI 

26. člen (opredelitev pojma prekinitev študija) 

Prekinitev študija se šteje od dne, ko je študent izgubil status študenta fakultete. 

Ne šteje se, da je študij prekinila oseba, ki je v času pred izgubo študentskega statusa opravila vse izpite 

in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddala diplomskega/magistrskega 

dela, če od izgube študentskega statusa nista minili več kot dve leti. 

27. člen (prekinitev študija za manj kot dve leti) 

Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 

programu in predmetniku, kot je veljal ob vpisu. 

28. člen (nadaljevanje) 

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti prošnjo 

na Komisijo za študijske in študentske zadeve 

Komisija za študijske in študentske zadeve v skladu s spremembami študijskega programa študentu 

določi pogoje za nadaljevanje študija (diferencialne izpite). 

29. člen (daljša prekinitev) 

Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 

posameznem izpitu pred prekinitvijo študija neustrezno, lahko Komisija za študijske in študentske 

zadeve, poleg določitve diferencialnih obveznosti določi, da mora študent ponovno opraviti 

posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil. 
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V.     ŠTUDIJSKI RED 

A) Splošno 

30. člen (oblike študijskega dela) 

Oblike organiziranega študijskega dela so predavanja, vaje, seminarji, tutorske skupine, osebna 

izkušnja in praktično usposabljanje.  

Oblike individualnega in skupinskega študijskega dela so priprava pisnih izdelkov, vizualnih 

predstavitev, ustnih nastopov, hospitacij, seminarskih nalog, projektnih nalog, raziskovalnih nalog in 

priprava na ustno ali pisno preverjanje znanja. 

31. člen (obvezna prisotnost)  

 

Na vajah in seminarjih je zahtevana 100% prisotnost, na predavanjih pa 80% prisotnost, ki jo Referat 

preverja na koncu študijskega leta in je pogoj za prehod v višji letnik oziroma zaključek študija.  

 
32. člen (preverjanje prisotnosti) 

 

Predavatelji preverjajo prisotnost in po potrebi identiteto prisotnih študentov na predavanjih. Na 

podlagi učnega načrta lahko predavatelj sam določi potrebno prisotnost na predavanjih kot pogoj za 

pristop k izpitu. 

33. člen (oblike preverjanja znanja) 

Oblike preverjanja znanja so izpiti, kolokviji in druge oblike, določene s študijskim programom. 

Izpit je redna oblika preverjanja znanja. Izpiti so: ustni, pisni ter pisni in ustni. Če je določeno s 

študijskim programom, ima izpit tudi praktični del. Izpitu enakovredna oblika preverjanja in 

ocenjevanja znanja je tudi izdelava pisnega izdelka (seminarske / projektne in druge naloge). 

Pri izpitu se preverja znanje snovi, ki jo za posamezni predmet določa učni načrt. 

Študenti se z oblikami in načini preverjanja in ocenjevanja znanja seznanijo na uvodnem predavanju 

pri posameznem predmetu.  

Pravila glede izpitnega režima so določena v Pravilniku izpitnega režima, postopka priznavanja izpitov 

ter pritožbenega postopka SFU Ljubljana. 

34. člen (pravica do opravljanja študijskih obveznosti) 

Pravico do opravljanja študijskih obveznosti ima študent, ki je vpisan na fakulteti. Opravljati sme 

obveznosti pri predmetih vpisanega programa in letnika. 

Če je izpit izključna oblika ali eden izmed načinov preverjanja znanja, lahko študent pristopi k izpitu iz 

posameznega predmeta po koncu predavanj iz tega predmeta, če izkaže, da je izpolnil obveznosti, 

predpisane za ta predmet s študijskim programom. Za te obveznosti velja, da so sestavina vsakoletnega 

učnega načrta. Način ocenjevanja in število ponavljanj določi nosilec. 
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35. člen (ocene) 

Izpiti, pisni preizkusi znanja in druge oblike preverjanja znanja se ocenjujejo skladno z učnim načrtom 

predmeta. Ocene so 10 (odlično), 9 (prav dobro), 8 (prav dobro), 7 (dobro), 6 (zadostno) in 5-1 

(nezadostno). Študent uspešno opravi izpit ali drugo obliko študijske obveznosti, če dobi oceno od 6 

do 10. 

36. člen (objava, hramba in vpogled v rezultate ustnega ali pisnega izpita) 

Oceno izpita pri ustnem izpraševanju sporoči izpraševalec oziroma predsednik izpitne komisije 

vsakemu študentu takoj po izpitu. Izpraševalec mora podpisane rezultate ustnih izpitov oddati v 

Referatu takoj po izpitu oziroma najpozneje v treh dneh po izpitu.  

Podpisane rezultate pisnih izpitov mora izpraševalec oddati v Referatu najpozneje štirinajsti dan po 

opravljanju izpita. 

Študentom so ocene dostopne v elektronskem indeksu. 

Izpraševalec oziroma ocenjevalec je dolžan hraniti pisne izdelke, ki so se ocenjevali, eno leto od dneva 

izpita oz. oddaje drugega pisnega izdelka izpraševalcu in jih pokazati študentu na njegovo zahtevo. 

Če izpraševalec ne spoštuje vseh navedenih rokov, huje krši delovno disciplino, razen če ima za to 

utemeljene razloge. 

37. člen (objava ocene pri drugih oblikah preverjanja znanja) 

Če lahko študent obveznosti pri predmetu opravi z drugimi oblikami sprotnega preverjanja znanja, je 

nosilec predmeta dolžan z vnosom v elektronski indeks objaviti ocene in podpisane dostaviti v Referat 

v štirinajstih dneh od zaključka izvedbe predmeta oz. ko študent pridobi končno oceno. 

Te oblike preverjanja in ocenjevanja so lahko tudi sestavni del končne izpitne ocene, o čemer vodi 

evidenco izpraševalec sam. 

Študenti morajo biti seznanjeni z načinom določanja izpitne ocene in s pomenom drugih oblik 

preverjanja in ocenjevanja znanja za končno izpitno oceno. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, 

ki so sestavni del končne izpitne ocene ali pogoj za pristop k izpitu, morajo biti pod enakimi, s študijskim 

programom določenimi pogoji dostopne vsem študentom. 

38. člen (varstvo osebnih podatkov) 

Pri oddaji oz. objavi rezultatov izpitov je treba upoštevati predpise o varstvu osebnih podatkov. 

39. člen (disciplinska odgovornost študentov) 

Pristojni prodekan za študijske in študentske zadeve, ki ga za uvajanje postopkov za ugotavljanje 

disciplinske odgovornosti študentov pooblasti dekan, lahko hkrati z izdajo zahteve za ugotavljanje 

odgovornosti zaradi prevare pri preverjanju znanja, ki po Pravilniku o disciplinski odgovornosti 

študentov in študijskem redu SFU Ljubljana sodi med hujše disciplinske kršitve, ki se predajo Disciplinski 

komisiji, izda tudi predlog za podajo začasnega sklepa o prepovedi opravljanja študijskih obveznosti. 

Oba ukrepa predlaga sočasno.  
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Pristojni prodekan za študijske in študentske zadeve lahko sprejme ukrep začasne prepovedi 

opravljanja izpita pri predmetu, kjer je bila ugotovljena prevara pri preverjanju znanja, oz. glede na 

težo prestopka prepoved opravljanja vseh obveznosti. Prepoved velja za obdobje do 30 dni. 

Če študentu vabilo na obravnavo Disciplinske komisije ni bilo vročeno v tem roku ali če se študent na 

odločitev Disciplinske komisije pritoži, se začasni ukrep podaljša do dokončnosti sklepa o disciplinski 

odgovornosti oz. do izteka zastaralnega roka za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka. Študenta 

se pisno obvesti o začasnem sklepu. 

B) IZPITI 

40. člen (opredelitev pojma izpit) 

Izpit je izključna ali ena izmed oblik preverjanja znanja. 

41. člen (posamični ali skupinski izpit) 

Izpit se lahko opravlja za posamezen predmet ali za največ tri predmete skupaj, če tako določa učni 

načrt. 

42. člen (vsebina izpita) 

Pri izpitu se preverja znanje snovi, ki jo za posamezni predmet določa učni načrt. Če je tako določeno 

s študijskim programom oz. učnim načrtom, ima izpit tudi praktični del. 

43. člen (ocenjevalec – izpraševalec ali izpitna komisija in izvedba izpita) 

Izpit ocenjuje posamezni izpraševalec ali ob komisijskem izpitu izpitna komisija. 

Izvedbo izpita pri predmetu je dolžan organizirati izpraševalec. V primeru bolezni mora izpraševalec 

zagotoviti, da pisni del izpita izvede drugi pedagoški delavec. Izpraševalec in sodelavec pri predmetu 

mora biti prisoten na izpitu. Če se iz objektivnih razlogov ne more udeležiti pisnega izpita, mora 

organizirati zamenjavo z drugim pedagoškim delavcem in mu predati vsa navodila v zvezi z izvedbo 

izpita in morebitne posebnosti pri opravljanju izpita (dovoljene pripomočke, potreben administrativni 

material idr.).  

Za nadzor pri množičnih izpitnih rokih so lahko določeni posamezni mlajši sodelavci, ki so o tem pisno 

obveščeni. Sodelavci, ki se upravičeno ne morejo udeležiti nadzora, morajo zagotoviti zamenjavo z 

drugim sodelavcem. Neupravičena odsotnost pedagoškega delavca, ki povzroči motnje v izvedbi 

pisnega izpita, pomeni kršitev delovne obveznosti.  

44. člen (ustni izpit) 

Ustni izpit je oblika preverjanja znanja in se opravlja kot pogovor izpraševalca s študentom. 

Način postavljanja vprašanj (pisno ali ustno) določi izpraševalec pri predmetu. 

V skladu z učnim načrtom posameznega predmeta lahko izpit poteka kot ustni, pisni ali kombinirani 

izpit. Študent s posebnimi potrebami, ki so lahko tudi začasne narave, ne glede na predpisani način 

opravljanja izpita po dogovoru z izpraševalcem izpit opravlja na način, ki je zanj bolj primeren. 
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45. člen (javnost izpita) 

Ustni izpit je javen.  

Javnost preverjanja in ocenjevanja se zagotavlja z javno objavo izpitnih rokov, z omogočanjem vpo-

gleda v ocenjene pisne izdelke in s pravico študentov in drugih oseb, da so navzoči pri individualnem 

preverjanju in ocenjevanju znanja. 

46. člen (trajanje izpita) 

Pisni izpit praviloma traja 60 minut in največ 90 minut, ustni izpit pa največ 45 minut. 

Izpitna vprašanja se študentom na pisnem izpitu praviloma posredujejo v pisni obliki. Tudi če so 

vprašanja zapisana na drugem listu kot študentovi odgovori, morajo na zahtevo pedagoškega delavca 

študenti pisna izpitna vprašanja vrniti hkrati s svojimi odgovori. Če študent tega kljub izrecni zahtevi 

pedagoškega delavca ne stori, pedagoški delavec njegov pisni izdelek označi in lahko zahteva tudi 

uvedbo disciplinskega postopka zoper takega študenta. 

47. člen (kršitve izpitnega reda) 

Študent, ki ima pri sebi pri pisnem izpitu nedovoljene pripomočke, prepisuje, se pogovarja z drugimi 

študenti ali na kakršenkoli drug način moti izvedbo izpita, krši izpitni red. Enako se šteje, če se med 

pisnim izpitom oziroma po koncu pisnega izpita ugotovi, da je študent zamenjal izpitno polo. 

Študent lahko na izpitu poleg pisala uporablja le predmete, ki jih izrecno dovoli izvajalec izpita. Vsi 

ostali predmeti v dosegu ali uporabi študenta se štejejo kot nedovoljeni pripomoček. V času izpita 

morajo biti vse elektronske naprave (mobilni telefon, dlančnik, predvajalnik mp3, prenosni računalnik 

in druge telekomunikacijske, avdio ali video naprave) ugasnjene in pospravljene izven dosega študenta. 

Enako velja tudi za vse večje predmete (torbice, peresnice, nahrbtniki in drugi predmeti večjih 

dimenzij) in pisna gradiva v kakršnikoli obliki. 

Posest nedovoljenih pripomočkov pomeni, da je pedagoški delavec, zadolžen za izvedbo izpita, pri 

študentu med izpitom našel predmet, ki pri izpitu ni posebej dovoljen. V tem primeru študent ne sme 

nadaljevati izpita in mora zapustiti predavalnico, njegov pisni izdelek pa se označi. Sankcijo izvede 

pedagoški delavec, zadolžen za izvedbo izpita. 

Ponovna kršitev izpitnega reda se šteje za težjo kršitev izpitnega reda. Pri težji kršitvi izpitnega reda 

poleg ukrepa iz prejšnjega odstavka pedagoški delavec, ki je zadolžen za izvedbo izpita, izpraševalec 

oziroma oseba, ki ugotovi ponovno kršitev, predlaga za kršitelja disciplinski postopek. 

48. člen (izpitni roki) 

Razpored izpitnih rokov določi in uskladi skupaj z nosilci predmetov Referat v soglasju s pristojnim 

prodekanom za študijske in študentske zadeve. 

Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih; vsako študijsko leto se razpiše tri izpitne roke: 

1. Po končanih predavanjih iz posameznega predmeta. Praviloma mora med zadnjim predavanjem iz 

določenega predmeta in prvim izpitnim rokom preteči najmanj 14 dni. 
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2. V izpitnem obdobju od 01.06. do 15.07. 

3. V izpitnem obdobju od 20.08. do 20.09. 

Praviloma so pisni izpiti prvega izpitnega obdobja razpisani ob sobotah ob 8:00. Izpiti drugega in 

tretjega obdobja pa med tednom ob 16:30 ali ob sobotah ob 9:00.  

49. člen (posebni izpitni roki) 

Opravljanje izpita v posebnem izpitnem roku lahko v primeru, ko je študent izpolnil vse obveze pri 

predmetu, dovoli Komisija za študijske in študentske zadeve v soglasju z nosilcem predmeta na prošnjo 

študenta, če so podani opravičeni razlogi (odhod na študijsko prakso v tujino, hospitalizacija v času 

izpitnega obdobja, porod idr.) in če glede na uspehe prosilca v preteklem študiju oceni, da je tako 

dovoljenje smotrno. 

50. člen (določitev izpitnih rokov) 

Izpitni roki se določijo z delovnim načrtom fakultete in se objavijo v elektronskem indeksu. 

Izpitni roki se določijo za vse predmete, pri katerih je z učnim načrtom predviden izpit. Izpitni roki se 

določijo najkasneje do 30. septembra za zimski semester in 30. januarja za poletni semester ter se 

objavijo na spletni strani fakultete. 

Razpored izpitnih rokov določi in uskladi skupaj z nosilci predmetov Referat. 

51. člen (prijava k izpitu) 

Vsak študent se mora k izpitu, ki ga želi opravljati, prijaviti najpozneje sedem dni pred razpisanim 

rokom za izpit.  

Prijavi se v elektronskem indeksu. V izjemnih okoliščinah (okvara sistema, plačilo izpita ipd.) se prijavi 

v Referat. 

V razpisanih obdobjih se lahko na izpite prijavljajo tudi študenti, ki pavzirajo oz. opravljajo izpite 

preteklega letnika, če so obdržali pravico do opravljanja izpitov in imajo poravnane vse finančne 

obveznosti. 

52. člen (prijava na izpit, ki se izvaja v sklopu predavanj) 

 

Študent, ki opravi izpit v sklopu predavanj, se mora prijaviti na prvi izpiti rok, ki je objavljen za 

zadnjim predavanjem tega predmeta (48. člen).  Ocene bodo objavljene oz. vpisane v elektronski 

indeks, ko se bo študent prijavil na prvega oz. enega od treh izpitnih rokov. 

 
53. člen (odjava od izpita) 

Če študent izpita ne namerava opravljati v roku, na katerega se je prijavil, se mora odjaviti v 

elektronskem indeksu najmanj tri dni pred izpitom.  

Če se študent ni odjavil in ni pristopil k izpitu, izgubi en pristop k opravljanju izpita.  
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Nepravočasna odjava od izpita študenta ne oprosti plačila stroškov organizacije in izvedbe izpita, če so 

ti predvideni s tem pravilnikom. 

54. člen (nepristop k izpitu zaradi višje sile) 

Če študent zaradi dokazane višje sile ne pristopi k izpitu in izpita pravočasno ne odpove, se šteje, da je 

izpit pravočasno odjavil. Prošnjo za odjavo od izpita zaradi višje sile skupaj z dokazili predloži Referatu 

v treh delovnih dneh po izpitnem roku. 

55. člen (seznam študentov in pripustitev k izpitu) 

Seznam študentov, ki so se prijavili k izpitu, pošlje Referat dva dni pred izpitnim rokom izpraševalcu. 

Ta je dolžan k izpitu pripustiti le tiste študente, ki so na seznamu.  

Pedagoški delavci na izpitu preverijo identiteto udeležencev s seznamom prijavljenih študentov. 

Identiteto ugotavljajo na podlagi študentske izkaznice, izjemoma na podlagi drugih uradnih 

dokumentov, opremljenih s sliko kandidata. 

Študentom, ki niso uvrščeni na seznam, pedagoški delavec, zadolžen za izvedbo izpita, ne sme dovoliti 

opravljanja izpita. Če pedagoški delavec pozneje ugotovi, da je študent neupravičeno pristopil k izpitu, 

študentu vpiše negativno oceno.  

Če pri preverjanju identitete udeležencev pedagoški delavec ugotovi, da je k izpitu pristopila druga 

oseba in ne prijavljeni študent, prijavljenemu študentu vpiše negativno oceno. V tem primeru 

pedagoški delavec za vpletenega študenta predlaga disciplinski postopek. 

56. člen (ponovno opravljanje izpita) 

Študent, ki izpita ni opravil uspešno, lahko izpit ponavlja dvakrat (v šolnino je všteta pravica do treh 

izpitnih rokov za posamezni predmet). Za ponavljanje se ne šteje ponovno opravljanje izpita na temelju 

uspešne pritožbe na izpitno oceno.  

Med neuspešno opravljenim izpitom in njegovim ponavljanjem mora miniti več kot 14 dni. 

Referat lahko študentu na njegovo prošnjo dovoli četrto, peto ali šesto ponavljane izpita, v primeru, 

da poravna finančne obveznosti, povezane z dodatnim izpitnim rokom. 

Če je študent ponovno vpisan v isti letnik, se šteje, da posamezni izpit tega letnika opravlja prvič, ko po 

ponovnem vpisu prvič pristopi k temu izpitu, ne glede na to, ali je ob prvem vpisu v ta letnik že pristopil 

k temu izpitu. 

57. člen (komisijski izpit) 

Študent četrtič in petič opravlja izpit pred komisijo, ki jo sestavljata najmanj dva člana. Komisijo 

imenuje pristojni prodekan za študijske in študentske zadeve. Stroške opravljanja teh izpitov je študent 

dolžan poravnati po veljavnem ceniku.  
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58. člen (šesto opravljanje izpita) 

Študent lahko zaprosi za šesto opravljanje izpita. Prošnjo naslovi na Komisijo za študijske in študentske 

zadeve. Če je prošnja odobrena, študent izpit opravlja pred izpitno komisijo, ki jo poleg nosilca 

sestavljata še dva člana. Izpitno komisijo in datum opravljanja izpita imenuje prodekan za študijske in 

študentske zadeve najpozneje v tridesetih dneh od odobritve prošnje na Komisiji za študijske in 

študentske zadeve. Stroške opravljanja teh izpitov je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku. 

Opravljanje izpita se lahko izvede kadarkoli med študijskim letom. 

59. člen (izvedba šestega opravljanja izpita) 

Šesto opravljanje izpita je ustno oz. ustni zagovor pisnega izdelka. Izpitna komisija vodi zapisnik, ki 

vsebuje izpitna vprašanja nosilca in po potrebi tudi članov komisije. 

Skladno s 42. členom tega pravilnika lahko ustni komisijski izpit traja največ 45 minut. 

O končni oceni odloči izpitna komisija z večino glasov. 

Odjava od izpita je mogoča skladno s 49. členom tega pravilnika s pisno prošnjo v Referatu.  

Če se študent odjavi, se postopek za odobritev šestega opravljanja izpita izvede ponovno skladno s 54. 

členom tega pravilnika.  

60. člen (posledice neuspešno opravljenega šestega opravljanja izpita) 

Če študent izpita šestič ne opravi, ne more več nadaljevati študija na vpisanem programu. Ob 

upoštevanju ostalih določb tega pravilnika lahko študij na fakulteti nadaljuje le, če se ponovno vpiše v 

isti letnik, pri čemer ima pravico do ponovnega vpisa le enkrat v času študija.  

V tem primeru se štetje opravljanje izpitov začne znova.  

61. člen (popravljanje ocene) 

Popravljanje pozitivne ocene je mogoče samo enkrat za posamičen predmet. 

62. člen (dokončna ocena pri popravljanju ocene) 

Dokončna ocena pri predmetu ne more biti nižja od ocene, ki jo je študent želel izboljšati.  

63. člen (priznanje izpitov in drugih študijskih obveznosti, opravljenih na drugi fakulteti ali v 

tujini) 

Študent, ki je opravil izpite oz. druge študijske obveznosti med študijem na drugi fakulteti ali v tujini, 

lahko Komisijo za študijske in študentske zadeve zaprosi za njihovo priznanje. V prošnji mora biti jasno 

zapisano, pri katerem predmetu želi priznanje, predložiti pa mora tudi potrdilo o opravljenih izpitih na 

drugem zavodu in učni načrt predmeta, po katerem je opravljal izpit.  

Za postopek priznavanja in uveljavljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti se uporabi zakon in 

merila za prehode med študijskimi programi.  
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Komisija za študijske in študentske zadeve mora v enem mesecu odločiti, ali izpit oz. druge študijske 

obveznosti prizna, delno prizna ali ne prizna, in določiti vsebine, iz katerih mora študent opraviti 

diferencialni izpit. Pri odločitvi o priznanju se mora upoštevati vsebino predmeta, literaturo in obseg 

predmeta glede na število ur oziroma kreditnih točk.  

Če Komisija za študijske in študentske zadeve izpit oz. druge študijske obveznosti v celoti prizna, preda 

vso dokumentacijo Referatu, ki izvede vpis v elektronski indeks. 

C) Zaključek študija 

64. člen (pogoji za zaključek študija) 

Pogoji za dokončanje študija so določeni s študijskim programom. Na podlagi uspešno opravljenih 

obveznosti, določenih s študijskim programom, študent pridobi ustrezen strokovni naziv. Pogoj za 

dokončanje študija je izdelava diplomskega/magistrskega dela, s študijskim programom pa so lahko 

predvideni tudi drugi pogoji zaključka študija.  

Podrobno so pravila določena v »Navodilih za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija 

psihoterapevtske znanosti«,  »Navodilih za zaključek specialističnega študija« in v »Pravilniku študijske 

prakse SFU Ljubljana«. 
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VI. ZAKLJUČNO SPECIALISTIČNO DELO 

65. člen (opredelitev) 

Zaključno specialistično delo je pisni izdelek, ki je natančno opredeljen v dokumentu »Navodila za 

zaključek specialističnega študija«. V tem dokumentu so navedena podrobna navodila za zaključek 

specialističnega študija, ki je pogoj za začetek postopka odobritve dispozicije magistrskega dela 

študenta. 

 

VII.    DIPLOMSKO IN MAGISTRSKO DELO 

66. člen (opredelitev pojmov diplomsko in magistrsko delo) 

Diplomsko/magistrsko delo je pisni izdelek, določen s študijskim programom. V njem študent izkaže 

poznavanje teoretskega ali praktičnega družboslovnega vprašanja ali področja, poznavanje izbrane 

metode raziskovanja in metodoloških načel, poznavanje domačih in tujih virov in sposobnost 

strokovnega govora o temah s področja študijskega programa. 

67. člen (avtorstvo) 

Diplomsko/magistrsko delo je rezultat študentovega samostojnega raziskovalnega dela. 

Diplomsko/magistrsko delo je lahko tudi rezultat dela dveh študentov, pri čemer mora biti razviden 

prispevek vsakega od njiju. Pisanje diplomskega/magistrskega dela v soavtorstvu je mogoče le s 

soglasjem mentorja. 

68. člen (sestava) 

Sestavo, ureditev, obseg in obliko diplomskega/magistrskega dela predpisuje dokument »Navodila za 

zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske znanosti«.  

A) Izbira in prijava teme ter mentorja diplomskega/magistrskega dela 

69. člen (izbira teme) 

Študent lahko samostojno predlaga temo diplomskega/magistrskega dela ali izbira med temami, ki so 

jih razpisali učitelji fakultete. Prijavo teme diplomskega/magistrskega dela predlaga učitelju, ki po 

pogovoru s študentom sprejme ali zavrne predlagano mentorstvo. Tema se prijavi z oddajo Obrazca za 

prijavo dispozicije diplomskega/magistrskega dela na Komisijo za študijske in študentske zadeve. 

Če učitelj zavrne mentorstvo diplomskega/magistrskega dela, lahko študent predlaga učitelju drugo 

temo, lahko pa predlaga mentorstvo drugemu učitelju. Če vztraja pri temi, za katero ne najde mentorja, 

predloži  prijavo teme  Komisiji za študijske in študentske zadeve, ki potrdi temo in določi mentorja ali 

pa temo zavrne. Če jo zavrne, mora študent predlagati novo temo.  
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70. člen (mentorji in somentorji) 

Mentorji in somentorji diplomskih/magistrskih del so habilitirani učitelji, ki delajo na fakulteti. 

Izjemoma in s soglasjem Komisije za študijske in študentske zadeve je lahko mentor ali somentor 

habilitirani učitelj, ki ne dela na fakulteti. 

Mentor magistrskega dela je tudi ocenjevalec diplomskega/magistrskega dela in prvi izpraševalec.  

Če je zaradi upravičenih razlogov zaželeno zunanje mentorstvo, mora študent pridobiti somentorja iz 

seznama mentorjev fakultete, ki je tudi prvi izpraševalec in ocenjevalec dela. 

71. člen (dolžnosti mentorja in somentorja) 

Dolžnost mentorja in somentorja je ustrezna strokovna pomoč študentu pri izdelavi 

diplomskega/magistrskega dela. 

Ko študent predloži mentorju in somentorju besedilo diplomskega/magistrskega dela, ga morata 

mentor in somentor pregledati in vrniti študentu z navodili za dopolnitev in popravke najpozneje v 

šestih tednih od predložitve. 

72. člen (skladnost s študijskim programom in letnim delovnim načrtom fakultete) 

 

Mentor/somentor mora študentu svetovati pri izdelavi diplomskega/magistrskega dela v okviru učnih 

obveznosti, določenih s študijskim programom in letnim delovnim načrtom fakultete.  

73. člen (oblika dispozicije diplomskega/magistrskega dela) 

Obliko dispozicije določajo »Navodila za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija 

psihoterapevtske znanosti«.  

74. člen (oddaja dispozicije diplomskega/magistrskega dela) 

 

Študent pošlje prošnjo za odobritev dispozicije diplomskega/magistrskega dela na Komisijo za 

študijske in študentske zadeve, s priloženim Obrazcem za prijavo dispozicije magistrskega dela, ki ga 

izpolni s pomočjo izbranega mentorja (glej »Navodila za zaključek dodiplomskega in magistrskega 

študija psihoterapevtske znanosti«). Obrazec podpišeta mentor in morebitni somentor. V tej fazi (na 

obrazcu) si študent izbere tudi izpitno temo zaključnega diplomskega/magistrskega izpita in drugega 

izpraševalca ter ga navede na dispoziciji.  

Komisija za študijske in študentske zadeve preveri katere študijske obveznosti mora študent še opraviti 

in izda sklep, v katerem potrdi temo diplomskega/magistrskega dela, mentorja, drugega izpraševalca 

in izpitno temo za zaključni diplomski/magistrski izpit. V sklepu Komisija za študijske in študentske 

zadeve navede rok, v katerem mora študent zaključiti diplomsko/magistrsko delo. V tem roku mora 

študent opraviti tudi vse preostale študijske obveznosti na študijskem programu. 

Ko Komisija za študijske in študentske zadeve odobri oddano dispozicijo, je to uradni začetek priprave 

magistrskega dela. 
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Študent mora oddati prijavo teme diplomskega dela pred vpisom v 4. letnik.  

75. člen (zamenjava mentorja) 

Študent ima pravico do zamenjave mentorja, vendar le enkrat. Zamenjavo potrdi Komisija za študijske 

in študentske zadeve. 

Pravico odstopiti od mentorstva ima tudi mentor, če oceni, da študentu ne more ustrezno svetovati.  

B) Vsebina magistrskega dela 

76. člen (empirična in teoretska raziskava) 

Diplomsko/magistrsko delo je lahko poročilo o empirični raziskavi ali teoretska razprava na podlagi 

raziskane literature. 

Poročilo o empirični raziskavi praviloma vsebuje teoretski del s pregledom novejših znanstvenih 

spoznanj o temi, ki je predmet diplomskega/magistrskega dela. Teoretski del je pisan tako, da je med 

navajanjem teorije razviden študentov lastni razmislek. 

Teoretska raziskava ima jasno opredeljene elemente raziskave (problem, cilje, metode, ugotovitve in 

sklepe) in si smiselno prilagodi strukturo poročila o raziskavi. Več diplomskem/magistrskem delu je 

opredeljeno v »Navodilih za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske 

znanosti«. 

77. člen (raziskovalna etika) 

Za vsa empirična diplomska dela, mora mentor presoditi ali je potrebno postopek raziskave 

diplomskega/magistrskega dela preveriti na Komisiji za raziskovalno etiko. Komisija v tem primeru 

preveri ali načrtovana raziskava izpolnjuje načela raziskovalne etike. Izvedba empiričnega 

diplomskega/magistrskega dela je možna le ob pozitivni oceni Komisije za raziskovalno etiko. 

78. člen (jezik) 

Diplomsko/magistrsko delo je napisano v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko kandidat napiše 

diplomsko/magistrsko delo v angleškem jeziku, če za to obstaja utemeljen razlog, ki ga odobri Komisija 

za študijske in študentske zadeve pred oddajo diplomskega/magistrskega dela. 

 
79. člen (način izdelave) 

Izdelava pisnega diplomskega/magistrskega dela (obseg, struktura in oblika), ki ga študent predloži v 

tiskani in elektronski obliki, so določena v »Navodilih za zaključek dodiplomskega in magistrskega 

študija psihoterapevtske znanosti«.  

80. člen (izjava o avtorstvu) 

Vsako diplomsko/magistrsko delo mora vsebovati pravno zavezujočo izjavo, da je 

diplomsko/magistrsko delo plod samostojnega avtorjevega dela in ni bilo predloženo nikjer drugje za 

podoben namen. Izjavo o zaključku diplomskega/magistrskega dela avtor vključi in podpiše na koncu 
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dela (obrazec v »Navodilih za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske 

znanosti«). 

C) Oddaja diplomskega/magistrskega dela 

81. člen (rok za oddajo) 

Študent odda končno verzijo diplomskega/magistrskega dela v Referat v roku, ki ga je za oddajo 

diplomskega/magistrskega dela in za opravljanje zagovora ter diplomskega/magistrskega dela in 

zaključnega izpita določila Komisija za študijske in študentske zadeve. Natančen postopek je opisan v  

»Navodilih za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske znanosti«. 

Končno verzijo diplomskega dela na prvi stopnji študija je potrebno oddati v Referat zadeve najkasneje 

po preteku 6 mesecev od dneva potrditve dispozicije s strani Komisije za študijske in študentske 

zadeve. Po tem roku mora študent prijaviti novo temo. 

Končno verzijo magistrskega dela na drugi stopnji študija je potrebno oddati v Referat najkasneje po 

preteku 12 mesecev od dneva potrditve dispozicije s strani Komisije za študijske in študentske zadeve. 

Po tem roku mora študent prijaviti novo temo. 

Rok za oddajo diplomskega/magistrskega dela se lahko na podlagi pisne prošnje študenta in ob 

utemeljenih razlogih podaljša. Študent mora prošnjo za podaljšanje vložiti pred iztekom roka za oddajo 

diplomskega/magistrskega dela. O prošnji s sklepom odloči Komisija za študijske in študentske zadeve. 

82. člen (presoja mentorja) 

Študent odda končno verzijo diplomskega/magistrskega dela v elektronski obliki (pdf) mentorju (in 
somentorju), ki v roku največ štirih tednov po prejemu napiše presojo diplomskega dela. Šele po 
prejetju pozitivne presoje se lahko študent s prošnjo na Komisijo za študijske in študentske zadeve 
prijavi k zagovoru diplomskega/magistrskega dela in zaključnemu diplomskemu/magistrskemu izpitu.  
Presoja mora biti napisana v slovenskem in angleškem jeziku. 

83. člen (oddaja vezanih izvodov) 

Najkasneje na dan zagovora diplomskega/magistrskega dela in zaključnega diplomskega/magistrskega 
izpita se v Referat dostavi vezane izvode diplomskega/magistrskega dela. Referat mentorju (in 
somentorju) in ocenjevalcu oz. izpraševalcu izroči pripadajoči vezani izvod. Število vezanih izvodov je 
določeno v »Navodilih za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske 
znanosti«. 

84. člen (preverjanje plagiatorstva) 

Vsako diplomsko/magistrsko delo v elektronski obliki se glede podobnosti vsebine z drugimi deli 

preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine. 

 

V primeru prevelikega deleža prekrivanja vsebine diplomskega/magistrskega dela z že obstoječimi viri, 

ga mora študent popraviti v časovnem roku, ki je bil določen s strani Komisije za študijske in študentske 

zadeve. Če se kasneje dokaže, da gre za plagiat ali da diplomsko/magistrsko delo vsebuje prepisano 
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besedilo, ki ni opremljeno z navedbo vira oziroma da diplomsko/magistrsko delo ni rezultat študentove 

lastne ustvarjalnosti, se diplomsko/magistrsko delo oceni z »nezadostno«. Komisija za študijske in 

študentske zadeve o tem sprejme sklep. Če se to izkaže za nazaj, ko je zagovor 

diplomskega/magistrskega dela že opravljen, steče postopek po Pravilniku o disciplinski odgovornosti 

študentov in študijskem redu SFU Ljubljana ter se diploma odvzame.  

D) Zagovor in ocena diplomskega/magistrskega dela 

85. člen (pogoji za pristop k zagovoru in zaključnemu izpitu) 

Pogoji za pristop k zagovoru diplomskega/magistrskega dela in k zaključnemu 

diplomskemu/magistrskemu izpitu so opredeljeni v »Navodilih za zaključek dodiplomskega in 

magistrskega študija psihoterapevtske znanosti« ter »Navodilih za zaključek specialističnega študija«. 

86. (prijava k zagovoru in zaključnemu izpitu) 

Na zagovor diplomskega/magistrskega dela in zaključni diplomski/magistrski izpit se študent prijavi z 
oddajo prošnje na Komisijo za študijske in študentske zadeve. Zraven kot prilogo pošlje končno verzijo 
diplomskega/magistrskega dela v elektronski obliki (pdf) in presojo mentorja. Komisija preveri ali 
študent izpolnjuje vse zahteve za pristop k zagovoru diplomskega/magistrskega dela in zaključnemu 
diplomskemu/magistrskemu izpitu in o tem izda sklep. 

87. člen (določitev datuma zagovora in zaključnega izpita) 

 

Ko študent prejme pozitiven sklep Komisije za študijske in študentske zadeve za pristop k zagovoru 

diplomskega/magistrskega dela in zaključnemu diplomskemu/magistrskemu izpitu, se študent 

dogovori z mentorjem in drugim izpraševalcem za termin izvedbe zagovora 

diplomskega/magistrskega dela in zaključnega diplomskega/magistrskega izpita: Mentor o izbranem 

terminu obvesti Referat, ki poskrbi za celotno organizacijo. 

 
88. člen (izpitna komisija) 

Izpitna komisija na zagovoru diplomskega/magistrskega dela in zaključnem diplomskemu/magistrskem 

izpitu sestoji iz mentorja (prvi izpraševalec) in drugega izpraševalca (predsednik komisije), ki ga študent 

izbere izmed učiteljev fakultete in Komisija za študijske in študentske zadeve potrdi pri oddaji 

dispozicije.  Morebitni somentor sodeluje pri zagovoru kot tretji član izpitne komisije, ki nima pravice 

glasovanja o oceni zagovora.  

Komisija izvede zagovor diplomskega/magistrskega dela in zaključni diplomski/magistrski izpit.  
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89. člen (zagovor in zaključni izpit) 

Zagovor diplomskega/magistrskega dela in zaključni diplomski/magistrski izpit potekata pred izpitno 
komisijo in sta javna ter za študente brezplačna. 

Zaključni diplomski izpit traja 45 minut (15 minut predstavitev diplomskega dela, 15 minut vprašanja 

o diplomskem delu, 15 minut vprašanja z izbranega področja). Zaključni magistrski izpit traja 60 

minut (20 minut predstavitev magistrskega dela, 20 minut vprašanja o magistrskem delu, 20 minut 

vprašanja z izbranega področja).  

 

Deli zagovora diplomskega/magistrskega dela in zaključnega diplomskega/magistrskega izpita oz. 

celoten zagovor/izpit se lahko odvijajo  v angleščini. 

Študent lahko pri predstavitvi uporabi avdiovizualna in druga predstavna sredstva. 

Na zagovoru diplomskega/magistrskega dela in zaključni diplomski/magistrski izpit se torej preverjata 
dva izpitna predmeta. Prvi izpitni predmet obsega predstavitev in zagovor diplomskega/magistrskega 
dela. Tema drugega izpitnega predmeta se določi na dispoziciji, študent pa se pred zaključnim 
diplomski/magistrskim izpitom pravočasno dogovori z drugim izpraševalcem (predsednikom 
komisije), na čem bo poudarek pri izpitni temi. Drugi izpraševalec skladno s tem študentu priporoči 
literaturo. Mentor na izpitu poda opisno oceno diplomskega/magistrskega dela. 

90. člen (ocena zagovora in zaključnega izpita) 

Po opravljenem zagovoru diplomskega/magistrskega dela in zaključnem diplomskem/magistrskem 

izpitu se ločeno sestane izpitna komisija in se posvetuje o uspešnosti zagovora/zaključnega izpita in 

oceni diplomskega/magistrskega dela, pri čemer oceno predlagajo po vrstnem redu mentor in  

morebitni somentor ter predsednik komisije (2. izpraševalec). 

O oceni mora biti doseženo soglasje. Če soglasja o oceni ni, se sestavi poseben zapisnik, v katerega se 

poleg ocene večine zapiše ločeno mnenje članov izpitne komisije, ki se z oceno niso strinjali. 

Član komisije, ki se z oceno ne strinja, lahko zahteva razveljavitev ocene. O razveljavitvi ocene odloča 

dekan. 

91. člen (merila za ocenjevanje) 

Pri ocenjevanju diplomskega/magistrskega dela člani izpitne komisije upoštevajo okvirna merila za oce-

njevanje diplomskih/magistrskih del, ki so objavljena v dokumentu »Navodila za zaključek 

dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske znanosti«. 

Ocena uspešnosti po ocenjevalni shemi: 10 – odlično; 9 in 8 – prav dobro; 7 - dobro; 6 – zadostno; 5-1 

– nezadostno) pri obeh izpitnih predmetih se določi po skupnem posvetovanju vseh izpraševalcev in 

predstavlja povprečno oceno. Sestoji iz posameznih ocen obeh izpitnih predmetov.  

 

 

92. člen (razglasitev ocene) 
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Predsednik komisije javno razglasi ocene.  

Sklep o oceni zagovora diplomskega/magistrskega dela in zaključnega diplomskega/magistrskega izpita 

se vpiše v zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Ta sklep in morebitno nominacijo za nagrado 

svečano prebere predsednik komisije študentu in prisotnim pri zagovoru. Pri tem vsi stojijo. 

93. člen (negativna ocena) 

Če izpitna komisija oceni zagovor diplomskega/magistrskega dela kot nezadovoljiv ali če je izbrana 

tema drugega izpitnega predmeta zaključnega diplomskega/magistrskega izpita ocenjena z 

»nezadostno«, se mora ponoviti celoten zagovor diplomskega/magistrskega dela in zaključni 

diplomski/magistrski izpit. Neopravljeni zagovori diplomskega/magistrskega dela in zaključni 

diplomski/magistrski izpiti se lahko ponovijo dvakrat. Komisija za študijske in študentske zadeve določi 

ponovni rok zagovora diplomskega/magistrskega dela in zaključnega diplomskega/magistrskega izpita 

najpozneje tri mesece po zagovoru. Ta rok se ne šteje v rok za prekinitev študija. 

94. člen (pritožba na oceno) 

Študent, ki se ne strinja z mentorjevo oceno besedila diplomskega/magistrskega dela in/ali zagovora 

in zaključnega diplomskega/magistrskega izpita, lahko v roku treh delovnih dni po zagovoru 

diplomskega/magistrskega dela in zaključnem diplomskem/magistrskem izpitu vloži pritožbo na 

Komisijo za študijske in študentske zadeve. Komisija za študijske in študentske zadeve na prvi seji po 

prejeti pritožbi imenuje tričlansko pritožbeno komisijo, v katero praviloma ne imenuje članov izpitne 

komisije zagovora diplomskega/magistrskega dela in zaključnega diplomskega/magistrskega izpita 

študenta (mentorja in 2. izpraševalca).  

Vsak član pritožbene komisije ob imenovanju prejme izvod diplomskega/magistrskega dela. Komisija v 

roku štirih tednov po imenovanju prouči pritožbo, pregleda diplomsko/magistrsko delo in pridobi 

informacije o poteku zagovora od članov izpitne komisije in od prizadetega študenta ter sprejme sklep 

o končni oceni. 

Na sklep pritožbene komisije se lahko študent pritoži Senatu fakultete. Odločitev Senata je dokončna.  

95. člen (podelitev diplomske/magistrske listine) 

Po uspešno opravljenem zagovoru diplomskega/magistrskega dela in zaključnem 

diplomskem/magistrskem izpitu izda Referat študentu potrdilo o diplomiranju/magistriranju, ki velja 

do izstavitve originalne diplomske/magistrske listine. Referat pošlje potrdilo študentu najpozneje v 

štirinajstih dneh po uspešno opravljenem zagovoru diplomskega/magistrskega dela in zaključnem 

diplomskem/magistrskem izpitu. 

 

Originalna diplomska/magistrska listina, ki jo izda Univerza Sigmunda Freuda na Dunaju, je v nemškem 

in slovenskem jeziku. Ocena na diplomski listini je pretvorjena po ocenjevalni shemi, ki velja v Avstriji: 

1 – zelo dobro; 2 – dobro; 3 - zadovoljivo; 4 – zadostno; 5 – nezadostno. 

Diplomske/magistrske listine podeli dekan fakultete na svečani podelitvi vsaj enkrat letno. 
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96. člen (arhiviranje in objava) 

Diplomsko/magistrsko delo je javni dokument, ki se arhivira v fizični in digitalni zbirki fakultete in je 

dostopen javnosti. Dovoljenje za to in za uporabo rojstnega datuma pri obdelavi v sistemu COBISS je 

vključeno v izjavo o avtorstvu oz. o zaključku diplomskega/magistrskega dela, ki jo študent odda skupaj 

z diplomskim/magistrskim delom. En tiskani izvod diplomskega/magistrskega dela je na voljo tudi za 

čitalniško izposojo v knjižnici fakultete.  

Avtor lahko objavi svoje diplomsko/magistrsko delo v celoti ali po delih v tiskani ali spletni obliki, pri 

čemer mora navesti izvirni naslov diplomskega/magistrskega dela, ime fakultete in ime in priimek 

mentorja. 

VIII.   IZREDNI ŠTUDIJ 

97. člen (organizacija izrednega študija) 

Predavanja za izredne študente praviloma potekajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah.  

Začetek študijskega procesa in pogoji za dokončanje študija so za izredne študente enaki kot na rednem 

študiju.  

Oblika izrednega študija je tudi študij na daljavo, v primeru da narava študija dopušča, da se del študija 

izvaja brez osebne navzočnosti študenta, ne da bi zaradi tega trpela njegova kakovost. 

98. člen (enakopravnost izrednih in rednih študentov) 

Izredni študenti so po pravicah in dolžnostih izenačeni z rednimi študenti.  

Kjer ni v tem pravilniku drugače določeno, se za izredni študij smiselno uporabljajo določila, ki urejajo 

redni študij. 

99. člen (posebni pogoji za pristop k izpitu) 

Če se v okviru rednega študija zahtevajo posebni pogoji za pristop k izpitu ali za zagovor 

diplomskega/magistrskega dela in zaključni diplomski/magistrski izpit, velja to tudi za izredni študij 

študijskega programa, razen če nosilec predmeta določi drugače. 
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100. člen (pogoji za vpis v višji letnik oz. ponovni vpis) 

Za izredne študente veljajo enaki pogoji za vpis v višji letnik oz. ponovni vpis kot za redne študente.  

 

IX. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV 

A) Študent 

101. člen (opredelitev pojma študenta) 

Študent je oseba, ki se vpiše na fakulteto na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po 

dodiplomskem/podiplomskem magistrskem študijskem programu. 

Z vpisom na fakulteto se pridobi status študenta, ki traja do konca študijskega leta, v katerega je vpisan. 

102. člen (študentska izkaznica in potrdilo o opravljenih obveznostih) 

Študentski status se izkazuje s študentsko izkaznico.  

Verodostojnost ocen se izkazuje s potrdilom o opravljenih obveznostih, ki ga izda Referat po naročilu 

študenta.  

103. člen (potrdila o študentskem statusu) 

S študentskim statusom pridobi študent pravice, ki jih zagotavlja Zakon o visokem šolstvu. Za 

uveljavljanje teh pravic lahko študent v Referatu dobi ustrezna potrdila. 

B) Pravice in dolžnosti študentov 

104. člen (pravica do vpisa in izobraževanja) 

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z Zakonom, Statutom, pravili fakultete, 

tem pravilnikom in študijskim programom določenimi pogoji.  

105. člen (pritožba na oceno) 

Študent, ki meni, da je bil pri izpitu ali sprotnem opravljanju katerekoli oblike študijske obveznosti v 

okviru predmeta krivično ocenjen, ima pravico do pritožbe. 

Študent vloži pritožbo na izpitno oceno Komisiji za študijske in študentske zadeve prvi naslednji delovni 

dan po koncu ustnega izpita ali najkasneje tri dni po objavi izpitnega rezultata pisnega izpita, pri čemer 

mora biti študentu pred iztekom tega roka omogočen vpogled v pisni izdelek. Pritožba z obrazložitvijo 

mora biti pisna. Komisija za študijske in študentske zadeve na prvi seji po vložitvi pritožbe imenuje 

tričlansko komisijo, katere član ne more biti učitelj, na katerega oceno se je študent pritožil.  
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Komisija mora primer obravnavati v treh delovnih dneh po imenovanju. Postopek obravnave je 

določen v Pravilniku izpitnega režima, postopka priznavanja izpitov ter pritožbenega postopka SFU 

Ljubljana. 

Kadar je izpit pisni in ustni, se lahko študent pritoži tudi samo na oceno pisnega ali ustnega dela izpita. 

Če se študent pritoži na ocenjevanje drugih študijskih obveznosti pri predmetu, lahko vloži pritožbo na 

Komisijo za študijske in študentske zadeve najpozneje v treh dneh po objavi ocene. Komisija za 

študijske in študentske zadeve na prvi seji po oddani pritožbi določi tričlansko pritožbeno komisijo, ki 

je ne more voditi izpraševalec, na katerega oceno se je študent pritožil.  

Pritožbena komisija v roku štirih tednov po svojem imenovanju pregleda in ponovno oceni vse 

študentove izdelke oz. dokazila o opravljenih obveznostih pri predmetu, ki jih je ocenil izpraševalec. 

Na oceno pritožbene komisije ni pritožbe. 

106. člen (pritožba na neodobreno prošnjo za vpis v isti ali višji letnik) 

Kandidat, ki mu ni bil odobren vpis zaradi neizpolnjevanja pogojev v isti ali višji letnik, ima pravico do 

pritožbe. 

Rok za pritožbo je osem dni od dneva, ko je bil kandidat obveščen o zavrnitvi vpisa. 

O pritožbi odloča Senat na podlagi mnenja Komisije za študijske in študentske zadeve. Odločba Senata 

je dokončna. 

C) Pravica do pridobitve posebnega študentskega statusa  

107. člen (pridobitev posebnega statusa) 

 

Status študenta športnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži potrdilo o kategorizaciji 

pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Če športna disciplina ni olimpijska, mora študent predložiti potrdilo 

krovne organizacije o članstvu. 

Študenti s statusom športnika se na željo fakultete udeležijo medfakultetnih tekmovanj svoje športne 

zvrsti in zastopajo matično fakulteto. 

Status študenta priznanega umetnika dobi študent, ki mu Senat na njegov predlog in na temelju 

predloženih kritik, objavljenih v strokovnem in dnevnem tisku, s sklepom podeli ta status.  

Študenti s statusom umetnika na željo fakultete sodelujejo pri fakultetnih kulturno-umetniških 

prireditvah. 

Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno mnenje pristojne 

komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ali  

mnenje invalidske komisije. 

 

Status študenta športnika ali status študenta priznanega umetnika se dodeli za tekoče študijsko leto.  
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108. člen (pravica študenta s posebnim statusom do podaljšanja študentskega statusa) 

Študentu, ki ima status športnika, priznanega umetnika ali študenta s posebnimi potrebami in zaradi 

svojega izven študijskega delovanja ali svojih posebnih potreb ne more v roku opravljati študijskih 

obveznosti, se lahko izjemoma podaljša študentski status. 

D) Prenehanje študentskega statusa 

109. člen (prenehanje študentskega statusa) 

Študentski status preneha, če študent: 

1. diplomira; 

2. se izpiše; 

3. se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester; 

4. je bil izključen; 

5. dokonča dodiplomski/podiplomski (magistrski) študij; 

6. ne dokonča dodiplomski/podiplomskega (magistrskega) študija v štiriindvajsetih mesecih po 

zaključku zadnjega semestra vpisanega študijskega programa. 

Ne glede na šesto točko prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, 

če je študent v času študija ponavljal letnik in pavziral ali spremenil študijski program ali smer. 

V primerih šeste točke prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih 

razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno 

leto za  vsakega živo rojenega otroka. 

E) Varstvo pravic študentov 

110. člen (pravica do pritožbe na odločbo) 

 

Študent ima pravico do pritožbe na odločbe, ki jih organi fakultete sprejmejo o njegovih pravicah, 

obveznostih in odgovornostih. 

 

Če s tem pravilnikom ni drugače določeno, lahko študent vloži pritožbo na odločbo organa fakultete v 

osmih dneh od dneva, ko ji je bila odločba vročena. 

111. člen (postopek s pritožbo na odločbe) 

O pritožbi študenta iz prejšnjega člena odloča Senat fakultete.  
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Odločba Senata je dokončna. 

F) Disciplinska odgovornost študentov 

112. člen 

Disciplinsko odgovornost študentov ureja Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov in študijskem 

redu SFU Ljubljana. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

113. člen (začetek in prenehanje veljavnosti pravil) 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga po prejemu soglasja Senata sprejme upravni odbor fakultete.  

Z veljavnostjo pravilnika se smiselno popravijo tudi ustrezna določila pravil fakultete. 

      

V Ljubljani, 31.1.2014 

Predsednik UO SFU Ljubljana: 

Mag. Miran Možina 

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 
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15.16 PRILOGA 16 
 

Navodila za diplomske naloge in zaključni izpit na prvi in 

drugi stopnji študija psihoterapevtske znanosti Fakultete 

za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani  
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NAVODILA 

ZA ZAKLJUČEK DODIPLOMSKEGA IN 

MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA 

PSIHOTERAPEVTSKE ZNANOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 21. 1. 2017 
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1 Uvod 

 

Cilj diplomskega dela je, da študent dokaže, da ima vsebinska in metodološka znanja, da zna 

samostojno in znanstveno obdelati in predstaviti neko temo ter o njej diskutirati, da se zna sklicevati 

na relevantno literaturo in jo kritično komentirati. Natančneje to pomeni: 

 

▪ da zna zavzeti kritično držo: to pomeni, da zna zastavljati in razvijati vprašanja, in da zna zavzeti 

možna stališča za in proti; 

▪ da zna slediti zastavljenemu vprašanju, predstaviti rezultate in zaključke in jih umestiti v 

akademski diskurz vezan na to temo (to je ustvariti kontekst k aktualni literaturi, ki je na voljo 

za obdelano temo); 

▪ da upošteva okvirne pogoje znanstvenega dela: citiranje literature, strukturo teksta, zgradbo 

dela: kazalo vsebine, uvod, v katerem se postavi in razvije vprašanje, literatura za to temo, 

obdelava zastavljenega vprašanja (predstavitev primera, ideje, vprašalniki, analiza tekstov, 

zbiranje argumentov za zastavljeno vprašanje…), rezultati in diskusija o izsledkih oz. 

povzetek/sklep in seznam literature. 

 

Prvi korak je izbira teme, ki jo študent znanstveno obdela: Katero vprašanje želim raziskovati? Katero 

temo želim predstaviti? 

 

To je individualno ustvarjalno delo. Ideje iz literature, lastno klinično delo s pacienti in pacientkami ali 

delo v institucijah in pogovori s kolegi in kolegicami so lahko spodbuda pri izbiri teme. 

 

Prav tako so možna diplomska/magistrska dela v okviru raziskovalnih projektov, ki potekajo v okviru 

Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (SFU Ljubljana). Študent se lahko 

poveže z vodjem raziskovalnega projekta oz. področja. 

  



 
 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 

 
309 

2 Postopek izbire teme, mentorja in prijave diplomskega/ 

magistrskega dela 

 

Temo za diplomsko/magistrsko delo prijavite po naslednjih korakih: 

1. Študent pošlje prošnjo za odobritev dispozicije diplomskega/magistrskega dela na KŠŠZ 

(elektronska vloga), s skeniranim Obrazcem za prijavo dispozicije diplomskega/magistrskega dela 

(PRILOGA 1), ki ga izpolni s pomočjo izbranega mentorja. V tej fazi si študent torej izbere temo 

diplomskega/magistrskega dela in mentorja, poleg tega pa tudi izpitno temo zaključnega 

diplomskega/magistrskega izpita in drugega izpraševalca.  

 

2. KŠŠZ preveri katere študijske obveznosti (izpiti, praksa, osebna izkušnja etc.) mora študent še 

opraviti in izda sklep, v katerem potrdi temo diplomskega/magistrskega dela, mentorja, drugega 

izpraševalca in izpitno temo za zaključni diplomski/magistrski izpit. V sklepu KŠŠZ navede rok, v 

katerem mora študent zaključiti diplomsko/magistrsko delo. V tem roku mora študent opraviti tudi 

vse preostale študijske obveznosti na SFU Ljubljana. 

 

 

2.1 Mentorstvo 

Preden študent začne z delom na diplomskem/magistrskem delu, mora izbrati mentorja in ga navesti 

na dispoziciji diplomskega/magistrskega dela. Mentorja lahko izbira na seznamu, ki je objavljen na 

interni spletni strani SFU Ljubljana.  

 

Ko študent izbere mentorja, je ta tudi ocenjevalec diplomskega/magistrskega dela in prvi izpraševalec 

oz. izpraševalka. Prav tako študent za zaključni diplomski/magistrski izpit izbere drugega izpraševalca 

in ga navede v dispoziciji (glej Prilogo 1). Drugi izpraševalec mora biti predavatelj na SFU, ki predava 

izbrano izpitno tematiko. 

 

Če je zaradi upravičenih razlogov zaželeno zunanje mentorstvo, mora študent pridobiti somentorja iz 

seznama mentorjev SFU Ljubljana, ki je tudi prvi izpraševalec in ocenjevalec dela. 

 

 

2.2 Dispozicija 

Dispozicija, ki obsega 2 do 4 strani (pisava Times New Roman, velikost črk 12, enojni presledek), služi 

temu, da so zgradba, vsebina in cilj pregledni, nudi pregled o obsegu in strukturni zgradbi, predstavi 

delo. Na podlagi tega prvega pregleda se študent lahko posvetuje z mentorjem glede nadaljnjih 

korakov pri izdelavi diplomskega/magistrskega dela. Za dispozicijo uporabite obrazec, ki je v PRILOGI  

 

Dispozicija se odda pred začetkom izdelave diplomskega/magistrskega dela na KŠŠZ. 
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Dispozicija diplomskega/magistrskega dela vsebuje: 

- naslov dela in pregled načrtovanega diplomskega/magistrskega dela; 

- mentorja (ter morebitnega somentorja); 

- vsebino diplomskega dela (Izhodišča, Namen in cilji, Metodologija, Omejitve raziskave, 

Predvidena literatura in viri) 

- drugo izpitno temo na zaključnem diplomskem/magistrskem izpitu, 

- drugega izpraševalca. 

 

Dispozicijo pregleda in podpiše mentor. S svojim podpisom na obrazcu izjavlja, da prevzema 

mentorstvo in da je odobril dispozicijo. 

 

Ko KŠŠZ odobri oddano dispozicijo, je to uradni začetek priprave diplomskega/magistrskega dela. 

 

 

2.3 Raziskovalna etika 

Za vsa empirična diplomska/magistrska dela, mora mentor presoditi ali je potrebno postopek raziskave 

diplomskega/magistrskega dela preveriti na Komisiji za raziskovalno etiko. Komisija v tem primeru 

preveri ali načrtovana raziskava izpolnjuje načela raziskovalne etike. Izvedba empiričnega 

diplomskega/magistrskega dela je možna le ob pozitivni oceni Komisije za raziskovalno etiko. 

 

 

2.4 Roki oddaje diplomskega/magistrskega dela 

Končno verzijo diplomskega dela na prvi stopnji študija je potrebno oddati v Referat za študijske in 

študentske zadeve najkasneje po preteku 6 mesecev od dneva potrditve dispozicije s strani KŠŠZ 

Končno verzijo magistrskega dela na drugi stopnji študija je potrebno oddati v v Referat za študijske in 

študentske zadeve najkasneje po preteku 12 mesecev od dneva potrditve dispozicije s strani KŠŠZ. 

 

Rok za oddajo diplomskega/magistrskega dela se lahko na podlagi pisne prošnje študenta in ob 

utemeljenih razlogih podaljša. Študent mora prošnjo za podaljšanje vložiti pred iztekom roka za oddajo 

diplomskega/magistrskega dela. O prošnji s sklepom odloči KŠŠZ. 
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3 Navodila za pisanje diplomskega/ magistrskega dela 

 

3.1 Vsebinska določila 

▪ Naslov diplomskega/magistrskega dela. 

▪ Natančna opredelitev cilja dela: Formuliranje mora biti kar najbolj konkretno. 

▪ Preverljivost/predstavljivost – širina znanstvenega dometa. 

▪ Ali je zastavljeno vprašanje takšno, da lahko pridemo do rezultatov in dokazov? (Primerjaj: 

podobno kot pri terapevtskem cilju – veliko pacientov/pacientk stremi k terapevtskemu cilju, ki ni 

dosegljiv.) 

▪ Ali je tema preobširna ali že tako raziskana, da se lahko potrdi le že obstoječe? 

▪ Kaj bi lahko bila praktična, teoretična, metodološka vrednost zastavljenega vprašanja? 

▪ Oblikovanje raziskovalne hipoteze. 

▪ Formuliranje področja veljavnosti in domnevne povezave. 

▪ Raziskovalni načrt: Kako lahko dokažem delovno hipotezo? Kakšne metode (vprašalniki, analize 

primerov, intervjuji…) potrebujem za to? Pri teoretskih delih: Po kakšnih kriterijih naj napravim 

pregled literature? 

▪ Uresničevanje raziskovalnega načrta: opis korakov, uporabljenih metod in postopkov, raziskovalne 

skupine in njihove sestave itd. 

▪ Predstavitev rezultatov: Predstavijo se rezultati. Opažanja, tudi izsledki, ki nasprotujejo hipotezi. 

Pri teoretskih obravnavah se povzamejo predelani vidiki in izjave. 

▪ Interpretacija: Predstavi se povezava med dobljenimi rezultati in zastavljenim vprašanjem. 

▪ Pomen rezultatov – njihove teoretične posledice. 

▪ Primerjava z drugimi deli, podobnosti in nasprotja glede na druga dela. 

▪ Povezave za praktično relevantnost. Pomen za prakso, možnosti uporabe… 

▪ Diskusija: Razprava glede meja sporočilnosti (tudi kritičen premislek) in domet raziskave. Nakazati 

možne nadaljnje raziskave. 

 

 

3.2 Formalna določila 

 

3.2.1 Splošno 

 

Oblika znanstvenega dela je predpisana. 

 

Zaključno nalogo se običajno piše v 1. osebi ednine, lahko tudi v 1. osebi množine. Držati se je 

potrebno ene oblike v celotnem besedilu.  
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Pri pisanju je potrebno upoštevati slovnična in stilistična pravila (pravopis in ločila), ki veljajo 

za slovenski jezik. Delo je potrebno lektorirati. 

Temeljna vodila pri pisanju zaključne diplomske/magistrske naloge so jasnost, razumljivost in 

jedrnatost. 

Za naslovno stran uporabite predlogo »Naslovna stran diplomskega/magistrskega dela« (glej 

Prilogo 2). 

 

 

3.2.2 Struktura in izgled 

 

Predlog za zaporedje poglavij: 

▪ Povzetek 

▪ Ključne besede  

▪ Kazalo vsebine 

▪ Opis problema 

▪ Raziskovalne metode ali kriteriji vsebine 

▪ Rezultati, interpretacija 

▪ Diskusija 

▪ Zaključki in usmeritve za naprej 

▪ Seznam literature 

▪ Priloge (če obstajajo) 

 

Podčrtani elementi so neobhodno potrebni. 

 

Dodatki: 

▪ morebitna seznama tabel in slik, 

▪ priloge (uporabljeno testno gradivo, vprašalniki, risbe, …). 

 

Obseg diplomskega/magistrskega dela: 

▪ diplomsko delo na prvi stopnji študija: 40 do 60 strani, 

▪ magistrsko delo na drugi stopnji študija: 100 do 150 strani. 

 

Izgled: 

▪ Stranski rob znaša zgoraj in spodaj 3 cm, levi in desni rob 2,5 cm. Na levem stranskem 

robu se upošteva dodatno 0,5 cm za vezavo, saj bi sicer tekst pri vezavi segel v vezavo. 

▪ Tiska se dvostransko na belem papirju na formatu DIN A4. 

▪ Strani se tekoče oštevilčijo na zgornjem desnem robu. Številčenje strani se začne s prvo 

stranjo kazala vsebine, priloge se prav tako oštevilčijo v nadaljevanju. 
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▪ Velikost pisave in razmik med vrsticami: Zaradi lažjega korekturnega branja je potrebno 

upoštevati velikost črk 12 in razmik med vrsticami 1,5. 

▪ Pisava: Times New Roman. 

Povzetek se nahaja na začetku dela in obsega okrog 100 do 150 besed v slovenskem in 

angleškem jeziku. 

 

 

3.2.3 Literatura 

 

V pomoč so lahko naslednje vrste virov: 

 

- znanstvene in strokovne knjige, 

- znanstveni in strokovni članki (pregledni in empirični), 

- zbirke povzetkov, 

- pogojno tudi internetne strani (opozorilo: Wikipedia ni znanstveni vir!). 

 

Svetujemo, da med raziskovanjem literature takoj zapišete podatke o literaturi, ker je 

kasnejše naknadno iskanje časovno zelo zamudno. 

 

Literatura se navede po abecednem redu (če se mora navesti več soavtorjev, po prvem 

avtorju oz. avtorici). 

 

Seznam literature in citiranje se izdela po aktualni izdaji standardov APA (trenutno 

aktualna 6. izdaja). 

 

Primeri navajanja (osnovnih tipov) virov v seznamu literature na koncu 

diplomskega/magistrskega dela so opisani v nadaljevanju. 

 

Nekaj splošnih pravil: 

 

- Naslovi del se pišejo v poševnem tisku. 

- Virov ne številčimo in pred njih ne dodajamo označevalcev (bullets), temveč jih 

navajamo kot nove odstavke, pri čemer je druga vrstica zaradi preglednosti 

pomaknjena nekoliko bolj v desno oz. naredimo viseči zamik odstavka, primer:  

Atkinson, J.W. (1964). An introduction to motivation. Princeton, NJ: Van Nostrand. 

Avsec, A. in Pečjak, S. (2003). Emocionalna inteligentnost kot kognitivno-emocionalna 

sposobnost.       Psihološka obzorja, 12(2), 35–48. Baddeley. A. (1991). Human 

memory: Theory and practice. London: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx?_ga=1.159010170.1967785235.1463750217
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- Vire navajamo po abecednem redu priimka prvega avtorja oz. naslova, če avtor dela ni 

znan. Če isti avtor nastopa enkrat samostojno, enkrat pa kot prvi avtor v skupini več 

avtorjev, potem najprej navajamo njegova samostojna dela in nato skupinska dela, ki 

jih razvrstimo po abecedi drugega (ali po potrebi tretjega) avtorja. 

 

Bregant, M. (2004)…  

Bregant, M. in Novak, J. (2004)… 

 

- Če se isti avtor pojavi večkrat, dela navajamo po letu izdaje, najprej starejša in nato 

novejša dela. 

 

Bregant, M. (2003)…  

Bregant, M. (2005)… 

 

- V primeru, da imamo istega avtorja in isto leto, moramo pri letnicah dodati črke a, b, 

c… V tem primeru dodajamo črke po vrsti in sicer tako, da vire razvrstimo po 

abecednem vrstnem redu besedila, ki sledi letu izida (npr. po besedilu naslova). 

 

Novak, J. (2001a). Sistem …  

Novak, J. (2001b). Preizkus … 

 

- V primeru, da imamo vire, v katerih imajo avtorji isti priimek, vendar različna imena, 

potem se vire razvrsti po abecednem vrstnem redu inicialk imena. 

 

Bregant, M. in Novak J. (1999) … 

Bregant, S. in Kovač, L. (1998) … 

 

- V primeru, da ima vir enega do vključno 7 avtorjev, moramo navesti vse avtorje. Pred 

zadnjim avtorjem damo besedico in.  

Cummings, E., Schermerhorn, A., Merrilees, C., Goeke-Morey, M., Shirlow in Cairns, E. 

(2010). …  

- V primeru, da je avtorjev 8 ali več, navedemo  prvih  šest  avtorjev, dodamo tri pike in 

zadnjega avtorja.  

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., … 

Botros, N. (2004). … 

- V primeru, da imamo med viri dva avtorja z istim priimkom in enakimi prvimi črkami 

imena, moramo avtorjevo polno ime napisati v oglatih oklepajih za začetnico imena.   

Tušak, M. [Maks]. (1997). Psihologija športa. Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske 
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fakultete.  

Tušak, M. [Matej]. (2003). Strategije motiviranja v športu. Ljubljana : Fakulteta za 

šport, Inštitut za šport.  

 

- V primeru, da ima vir urednika oz. urednike, se uredniki pišejo za naslovom dela. Za 

naslovom se doda črka V, nato urednike (inicialke imena, priimek) ter besedo (ur.).  

Rasmusson, A. M. in Friedman, M. J. (2002). Gender issues in the neurobiology of 

PTSD. V R. Kimerling, P. Ouimette in J. Wolfe (ur.), Gender and PTSD (str. 43–75). New 

York, NY: The Guilford Press.  

- V primeru, da ni urednikov, se za črko V napiše samo naslov.  

Čepič, M. (2011). Tekoči kristali v poučevanju ali kako krepiti naravoslovne 

kompetence z vpeljavo novih vsebin. V Zbornik povzetkov: zaključna konferenca na 

projektu Razvoj naravoslovnih kompetenc, Maribor, 20. september 2011 (str. 32). 

Maribor : Fakulteta za naravoslovje in matematiko. 

 

 

Knjige: 

 

Priimek avtorja (avtorjev), inicialka imena, letnica v oklepaju. Naslov knjige. Kraj: Založba. 

 

Primera: 

Ekstein, R., in Motto, R. L. (1969). From learning for love to love of learning: Essays on psychoanalysis 

and education. New York: Brunner/Mazel. 

Friedrich, M. H. (2011). Welche Schätze birgt das Märchen? Das Märchen und seine Bedeutung im 

psychosozialen Berufsfeld. Wien: Austria Press. 

 

Primer za knjigo, katere avtor ni znan: 

Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Edition). (2010). Washington,       

D.C.: American Psychological  Association.  

Citiranje med besedilom:          (Publication Manual of the American Psychological Association, 2010) 

 

Primer knjige z urednikom:   

Kecojević, Ž. in Gaber, S. (ur). (2011). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Specifike preverite v APA standardih (trenutno aktualna 6. izdaja). 

 

 

Poglavja v knjigah: 

 

Priimek, inicialka(e) imena. (Leto izdaje). Naslov prispevka. V inicialki (inicialkah) ime 

http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx?_ga=1.159010170.1967785235.1463750217
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urednika, priimek urednika (ur.), Naslov knjige (str. od–do). Kraj založbe: Ime založbe. 

 

Primer:  

Guttmann, G. (1998). From the sum of excitation to the cortical DC potential: Looking back a hundred 

years. V G. Guttmann & I. Scholz-Strasser (ur.), Freud and the neurosciences: From brain 

research to the unconscious (str. 23–36). Wien: Verlag der Akademie der Wissenschaften. 

 

Članki v revijah: 

 

Tiskana revija: 

 

Priimek, inicialka(e) imena, priimek drugega avtorja, inicialka(e) imena naslednjega avtorja. (Leto 

izdaje). Naslov prispevka. Ime revije, volumen oz. zvezek revije, strani od–do. 

 

Primer: 

Sindelar, B., in Ableidinger, K. (2011). Behandlungsrelevante Diagnostik von AHDS: Ergebnisse einer 

klinisch-empirischen Studie. Zeitschrift für Pädiatrie und Pädologie, 4, 22–27. 

 

 

Elektronska verzija članka: 

 

Primer: 

Bračun Sova, R. (2015). Art appreciation as a learned competence : a museum-based qualitative 

study of adult art specialist and art non-specialist visitors.  CEPS journal, 5(4),141–156. 

Pridobljeno s  http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_4/cepsj_pp_141-157_bracun%20sova.pdf 

 

Brown, L. D., Feinberg, M. E. in Kan, M. L. (2012). Predicting engagement in a transition to 

parenthood program for couples. Evaluation and Program Planning, 35(1), 1–8. 

doi:10.1016/j.evalprogplan.2011.05.001 

 

Specifike preverite v APA standardih (trenutno aktualna 6. izdaja). 

 

 

Internetni vir: 

 

Največkrat spletna stran nima avtorja. V takem primeru navedemo naslov spletne strani in leto, kdaj 

je bila spletna stran objavljena. Če tega letnice ni, v oklepaju namesto letnice napišemo b.d. [brez 

datuma]. Lahko pa napišemo leto, ko smo pridobili to informacijo. 

 

Primer: 

The intelligence of dogs. (b.d.). Pridobljeno s http://www.petrix.com/dogint/ 

http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx?_ga=1.159010170.1967785235.1463750217
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (1996). Uradni list RS, št. 12 (13. 

12. 1996). Pridobljeno s http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html 

 

Specifike preverite v APA standardih (trenutno aktualna 6. izdaja). 

 

3.2.4 Citiranje v tekstu 

 

Specifike preverite v standardih APA (trenutno aktualna 6. izdaja). 

 

Citati naj bodo čim krajši, samo najpomembnejši deli teksta naj se navedejo dobesedno. 

 

Dobesedni citati se označijo z navednicami na začetku in na koncu citata. Potem v oklepaju 

navedemo priimek avtorja, letnico citiranega teksta in številko strani. 

 

Primer dobesednega citiranja: 

»…tekst…« (Meyer, 1989, str. 36). 

 

Če smiselno citiramo z lastnimi besedami (povzemamo), potem sledita na koncu misli priimek 

in letnica prispevka v oklepaju. 

 

Primer povzemanja: 

S tem se ujemajo rezultati avtoričine lastne študije pri otrocih, diagnosticiranih z ADHD 

(Sindelar in Ableidinger, 2011). 

 

Kadar so citirano delo napisali trije avtorji ali več (do vključno pet), so pri prvem citiranju 

vedno navedena imena vseh soavtorjev, pri morebitnih naslednjih citatih pa le ime prvega 

avtorja, za druge pa je dodano le 'idr.'. Če je avtorjev šest ali več, pa že pri prvem navajanju 

uporabimo le priimek prvega avtorja in 'idr.'. 

 

Kadar je citiranih več del istega avtorja, izdanih v istem letu, so letnicam dodane male črke po 

abecednem redu, npr. (Novak, 2013a, 2013b). 

 

Kadar citiramo knjigo katere avtor ni znan, navedemo naslov dela in letnico:  

(Publication Manual of the American Psychological Association, 2010). 

 

  

http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx?_ga=1.159010170.1967785235.1463750217
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3.2.5 Navajanje in označevanje grafičnih elementov (slik in grafov) 

 

Navajanje in označevanje (vstavljanje napisa) posameznega grafičnega elementa mora biti v 

besedilu označeno z zaporednimi številkami istovrstne ponazoritve (Graf 1, Graf 2,…, Slika 1, 

Slika 2,…) in ustrezno naslovljeno (npr. Slika 45: Skupinska terapija) ter zapisano krepko.  

 

Grafični elementi morajo biti na mestih, kamor vsebinsko sodijo. V besedilu morajo biti 

omenjeni tako, da se navede njihova številka (npr. ‘’…kot je to prikazano na Sliki 45.’’). 

Grafikoni, slike in vse druge ponazoritve se poravnajo sredinsko. Pod vsako ponazoritvijo 

mora biti naveden tudi vir, na osnovi katerega je bila ponazoritev pridobljena ali prirejena.  

 

 

 

 

Primer: 

 

 

Slika 45: Skupinska terapija 

 
 

Vir: Buzeti (2010, str. 124) 
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4 Tiskanje in vezava diplomskega/ magistrskega dela 

POMEMBNO: Končna verzija diplomskega/magistrskega dela se najprej odda v elektronski 

obliki (pdf format) in sicer ob oddaji prijave na zaključni diplomski/magistrski izpit, ki jo 

pošljete na KŠŠZ. Diplomsko/Magistrsko delo natisnete šele, ko KŠŠZ izda sklep o potrditvi 

dela in odobri prijavo na zagovor diplomskega/magistrskega dela in zaključni 

diplomski/magistrski izpit. 

 

Dela se tiskajo dvostransko na belem papirju na formatu DIN A4. Na hrbtišču knjige se 

navede avtorja/avtorico (PRIIMEK in IME, od spodaj navzgor, z velikimi tiskanimi črkami). Za 

izgled naslovne strani vezanih izvodov glejte Prilogo 2a in Prilogo 2b. 

 

Dela se vežejo v štirih izvodih (oz. v več v primeru somentorja), trda vezava. En izvod pripada 

mentorju (in en somentorju), en izvod drugemu izpraševalcu, dva izvoda Referatu za 

študentske in študijske zadeve (za knjižnico in za arhiv).  

 

Vsako diplomsko/magistrsko delo mora vsebovati pravno zavezujočo izjavo, da je 

diplomsko/magistrsko delo plod samostojnega avtorjevega dela in ni bilo predloženo nikjer 

drugje za podoben namen. Izjavo o zaključku dela avtor vključi in podpiše na koncu dela (glej 

Prilogo 3). 

 

Barva platnic: 

▪ diplomska dela na prvi stopnji študija: črna, 

▪ magistrska dela na drugi stopnji študija: modra. 

 

Barva tiska na naslovni platnici in hrbtišču: 

▪ diplomska dela na prvi stopnji študija: zlata, 

▪ magistrska dela na drugi stopnji študija: srebrna. 

 

 

Najkasneje na dan zaključnega diplomskega/magistrskega izpita se v Referat za študijske in 

študentske zadeve dostavi vse štiri (oz. več) vezane izvode diplomskega/magistrskega dela. 

Referat mentorju (in somentorju) in ocenjevalcu oz. izpraševalcu izroči pripadajoči vezani 

izvod. 



 
 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 

 
320 

5 Zagovor diplomskega dela in zaključni diplomski izpit 

K zagovoru diplomskega dela in k zaključnemu diplomskemu izpitu lahko pristopi študent, ki 

je: 

▪ zaključil vse študijske obveznosti po kurikulumu in izpolnil vse zahteve glede prakse, 

▪ pridobil odobritev diplomskega dela s strani mentorja (presoja mentorja), 

▪ poravnal vse finančne obveznosti do SFU Ljubljana. 

 

1. Študent odda končno verzijo diplomskega dela v elektronski obliki (pdf format) mentorju 

(in somentorju), ki v roku največ štirih tednov po prejemu napiše presojo diplomskega dela. 

Šele po prejetju pozitivne presoje se lahko študent s prošnjo na KŠŠZ prijavi k zagovoru 

diplomskega dela in zaključnemu diplomskemu izpitu.  Presoja mora biti napisana v 

slovenskem in angleškem jeziku. 

 

2. Na zagovor diplomskega dela in zaključni diplomski izpit se študent prijavi z oddajo 

prijavnice na KŠŠZ. Zraven kot prilogo pošlje končno verzijo diplomskega dela v elektronski 

obliki (pdf) in presojo mentorja (PRILOGA 4a in 4b). 

 

3. KŠŠZ preveri ali študent izpolnjuje vse zahteve (glej točko 1) za pristop k zagovoru 

diplomskega dela in zaključnemu diplomskemu izpitu in preveri avtorstvo diplomskega 

dela.  

 

Plagiatorstvo: V primeru prekrivanja vsebine diplomskega dela, ga mora študent popraviti v 

časovnem roku, ki je bil določen s strani KŠŠZ, za dokončanje diplomskega dela. Če se kasneje 

dokaže, da gre za plagiat, se diplomsko delo oceni z »nezadostno«. KŠŠZ sprejme o tem sklep. 

 

4. Ko študent prejme pozitiven sklep KŠŠZ za pristop k zagovoru diplomskega dela in 

zaključnemu diplomskemu izpitu, se študent dogovori z mentorjem in drugim 

izpraševalcem za termin izvedbe zagovora diplomskega dela in zaključnega diplomskega 

izpita ter o tem obvesti Referat za študijske in študentske zadeve, ki poskrbi za celotno 

organizacijo. 

 

5. Najkasneje na dan zaključnega diplomskega izpita se v Referat za študijske in študentske 

zadeve odda vezane izvode diplomskega dela.  
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5.1 Potek zagovora diplomskega dela in zaključnega diplomskega izpita 

 

Zaključni diplomski izpit traja 45 minut (15 minut predstavitev diplomskega dela , 15 minut 

vprašanja o diplomskem delu, 15 minut vprašanja z izbranega področja). Deli izpita oz. 

celoten izpit se lahko odvijajo  v angleščini. 

 

Zagovor diplomskega dela in zaključni diplomski izpit sta javna in za študente FPZ SFU 

brezplačna. 

 

Preverjata se dva izpitna predmeta. Prvi izpitni predmet obsega predstavitev in zagovor 

diplomskega dela. O vsebini in obsegu drugega izpitnega predmeta se mora študent 

dogovoriti pravočasno pred izpitom z drugim izpraševalcem (predsednikom komisije). Mentor 

na izpitu poda opisno oceno diplomskega dela. 

 

Če je eden izmed izpitnih predmetov ocenjen z »nezadostno«, se mora ponoviti celoten 

zaključni diplomski izpit. Neopravljeni zaključni diplomski izpiti se lahko ponovijo dvakrat. 

 

Študent, ki ni uspešno opravil zagovora diplomskega dela, ima pravico do ponovnega pristopa 

k zagovoru v naslednjem roku, ki ga določi Komisija za študijske in študentske zadeve.  

 

Ocena uspešnosti (po ocenjevalni shemi ki velja v Avstriji: 1 – zelo dobro; 2 – dobro; 3 - 

zadovoljivo; 4 – zadostno; 5 – nezadostno) pri obeh izpitnih predmetih se določi po skupnem 

posvetovanju vseh izpraševalcev in predstavlja povprečno oceno. Sestoji iz posameznih ocen 

obeh izpitnih predmetov. 

  



 
 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 

 
322 

6 Zagovor magistrskega dela in zaključni magistrski izpit 

 

K zagovoru magistrskega dela in k zaključnemu magistrskemu izpit lahko pristopi študent, ki 

je: 

 

- zaključil vse študijske obveznosti fakultetnega študija po kurikulumu in izpolnil vse 

zahteve glede prakse, 

- zaključil vse študijske obveznosti specialističnega študija in opravil zaključni 

specialistični izpit iz psihoterapevtskega pristopa (glej dokument »Navodila za zaključek 

specialističnega študija«)  

- pridobil odobritev magistrskega dela s strani mentorja (presoja mentorja), 

- poravnal vse finančne obveznosti do SFU Ljubljana. 

 

6. Študent odda končno verzijo magistrskega dela v elektronski obliki (pdf format) mentorju 

(in somentorju), ki v roku največ štirih tednov po prejemu napiše presojo magistrskega 

dela. Šele po prejetju pozitivne presoje se lahko študent s prošnjo na KŠŠZ prijavi k 

zagovoru magistrskega dela in zaključnemu magistrskemu izpitu.  Presoja mora biti 

napisana v slovenskem in angleškem jeziku. 

 

7. Na zagovor magistrskega dela in zaključni magistrski izpit se študent prijavi z oddajo 

prijavnice na KŠŠZ. Zraven kot prilogo pošlje končno verzijo magistrskega dela v elektronski 

obliki (pdf) in presojo mentorja (PRILOGA 4a in 4b). 

 

8. KŠŠZ preveri ali študent izpolnjuje vse zahteve (glej točko 1) za pristop k zagovoru 

magistrskega dela in zaključnemu magistrskemu izpitu in preveri avtorstvo magistrskega 

dela.  

 

Plagiatorstvo: V primeru prekrivanja vsebine magistrskega dela, ga mora študent popraviti v 

časovnem roku, ki je bil določen s strani KŠŠZ, za dokončanje diplomskega dela. Če se kasneje 

dokaže, da gre za plagiat, se magistrsko delo oceni z »nezadostno«. KŠŠZ sprejme o tem sklep. 

 

9. Ko študent prejme pozitiven sklep KŠŠZ za pristop k zagovoru magistrskega dela in 

zaključnemu magistrskemu izpitu, se študent dogovori z mentorjem in drugim 

izpraševalcem za termin izvedbe zagovora diplomskega dela in zaključnega diplomskega 

izpita ter o tem obvesti Referat za študijske in študentske zadeve, ki poskrbi za celotno 

organizacijo. 
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10. Najkasneje na dan zaključnega magistrskega izpita se v Referat za študijske in študentske 

zadeve odda vezane izvode magistrskega dela.  

 

 

6.1 Potek zagovora magistrskega dela in zaključnega magistrskega izpita 

 

Zaključni magistrski izpit traja 60 minut (20 minut predstavitev magistrskega dela, 20 minut 

vprašanja o magistrskem delu, 20 minut vprašanja z izbranega področja). Deli izpita oz. 

celoten izpit se lahko odvijajo  v angleščini. 

 

Zagovor magistrskega dela in magistrski izpit sta javna in za študente FPZ SFU brezplačna. 

 

Preverjata se dva izpitna predmeta. Prvi izpitni predmet obsega predstavitev in zagovor 

magistrskega dela. O vsebini in obsegu drugega izpitnega predmeta se mora študent 

dogovoriti pravočasno pred izpitom z drugim izpraševalcem (predsednikom komisije). Mentor 

na izpitu poda opisno oceno magistrskega dela. 

 

Če je eden izmed izpitnih predmetov ocenjen z »nezadostno«, se mora ponoviti celoten 

zaključni magistrski izpit. Neopravljeni zaključni magistrski izpiti se lahko ponovijo dvakrat. 

 

Študent, ki ni uspešno opravil zagovora magistrskega dela, ima pravico do ponovnega pristopa 

k zagovoru v naslednjem roku, ki ga določi Komisija za študijske in študentske zadeve.  

 

Ocena uspešnosti (po ocenjevalni shemi ki velja v Avstriji: 1 – zelo dobro; 2 – dobro; 3 - 

zadovoljivo; 4 – zadostno; 5 – nezadostno) pri obeh izpitnih predmetih se določi po skupnem 

posvetovanju vseh izpraševalcev in predstavlja povprečno oceno. Sestoji iz posameznih ocen 

obeh izpitnih predmetov. 
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PRILOGA 1: OBRAZEC ZA DISPOZICIJO DIPLOMSKEGA/MAGISTRSKEGA DELA 

 

 

Ime in priimek:         Vpisna številka: 

 

 

 

Delovni naslov za diplomsko/magistrsko delo: 

 

 

 

 

Diplomsko/magistrsko delo (ustrezno označite):                    1. stopnje                    2. stopnje 

 

Ekspoze (od 1000-2000 besed): 

(Tukaj vpišite svoj tekst – polje se poveča skladno z vašim tekstom. Upoštevajte navodila za 

oblikovanje, kot je določeno v dokumentu: Navodila za diplomsko/magistrsko delo in zaključni 

diplomski/magistrski izpit) 

 

 

 

 

Časovni načrt: 
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Želeni mentor/-ica: 

 

Želeni somentor/-ica: 

 

Želeni drugi izpraševalec/-ka: 

 

Druga izpitna tema: 

 

Podpis študenta/-ke: 

 

Podpis mentorja/-ice: 

 

Podpis somentorja/-ice: 

 

 

Kraj in datum: 

 

Datum odobritve in žig (izpolni fakulteta): 
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Opomba: Ta del obrazca izpolni mentor oz. mentorica. 

 

Ime in priimek mentorja/mentorice: 

 

Ime in priimek študenta/študentke: 

 

Delovni naslov diplomskega dela: 

 

 

 

Obkrožite:               diplomsko delo (1. stopnja)                         magistrsko delo (2. stopnja) 

 

Dodelitev osrednje teme: 

(Možnih je več dodelitev, število dodeljenih tem pa naj bo vendarle čimbolj omejeno.) 

Osrednja tema 
Natančna opredelitev 

(neobhodno izpolniti pri osrednjih temah v kurzivu!) 

Raziskovanje starosti in 

psihoterapija starostnikov 
 

Raziskovanje izobraževanja  

Diagnostika  

Raziskovanje razvoja  

Forenzika  

Spol  
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Spol & raznolikost  

Zgodovina psihoterapije  

Zgodovina in antropologija  

Zdravje in preventiva  

Temeljno raziskovanje  

Interkulturni in transkulturni 

vidiki psihoterapije 
 

Raziskovanje katastrof  

Otroci in mladostniki  

Klinična psihologija  

Telo  

Mediji  
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Medicina  

Odnos človek-živali  

Neredneži (Messie sindrom)  

Specifično metodološko vprašanje 

 

Katera metoda? 

Migracija  

Raziskovanje glasbe in zvoka  

Nevrofiziologija  

Nevroznanost  

Filozofija  

Politika  

Raziskovanje terapevtskega 

procesa 
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Psihoonkologija  

Psihosomatika  

Psihoterapija v mednarodnem 

prostoru 
 

Religija  

Ločitev in razveza  

Spanje  

Spolnost  

Raziskovanje varnosti  

Jezik  

Raziskovanje specifičnih motenj 

 

Katera motnja? 

 

Odvisnost  
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Samomorilnost  

Smrt  

Raziskovanje travme  

Raziskovanje bogastva oz. 

premoženja 
 

Oskrba  

Raziskovanje učinkovitosti  

Gospodarstvo  

Drugo, in sicer:  

 

Podpis mentorja/mentorice:    Kraj in datum: 
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PRILOGA 2a: VZOREC ZA NASLOVNO STRAN DIPLOMSKEGA/MAGISTRSKEGA DELA 

 

 

 
 

 

NASLOV DELA 

 

Diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavreus/ ali Bakalavrea 

psihoterapevtske znanosti 

 

ALI 

 

Diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Magister/ ali Magistra 

psihoterapevtske znanosti 

 

 

na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

 

Ime in Priimek 

 

 

Mentor: naziv mentorja, Ime in Priimek 

(Somentor: naziv mentorja, Ime in Priimek) 

 

Ljubljana, mesec in leto
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PRILOGA 2b: PRIMER ZA NASLOVNO STRAN DIPLOMSKEGA DELA 

 

 

 

 
 

 

OSEBNOSTNE MOTNJE 

 

 

Diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva 

Bakalavrea psihoterapevtske znanosti 

 

na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
 

 

Jožica Petek 

 

 

 

Mentor: doc. dr. Janez Novak 

Somentor: mag. Helena Kljun 

 

 

 

Ljubljana, maj 2012 
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PRILOGA 3: IZJAVA O ZAKLJUČKU DIPLOMSKEGA/MAGISTRSKEGA DELA 

 

 

 

Ime in priimek: 

Rojstni datum: 

Naslov: 

Osebna matična številka: 

 

 

IZJAVA 

 

Spodaj podpisani/a …………………………………………… 

izjavljam, da je moje diplomsko/magistrsko delo samostojno delo, ki sem ga opravil/a brez 

tuje pomoči in da sem uporabil/a samo tiste vire, ki so navedeni v besedilu diplome in v 

seznamu literature. Vse citate iz knjig, revij ali medmrežja sem v delu označil/a in jih 

navedel/a v seznamu literature. 

 

 

 

 

Kraj in datum:        Podpis: 
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PRILOGA 4a: PRESOJA MENTORJA (SLO) 

 

PRESOJA MENTORJA O DIPLOMSKEM/MAGISTRSKEM DELU 

 

Ime in priimek kandidata/-tke: 

Vpisna številka: 

Naslov diplomskega/magistrskega dela (angleško in slovensko): 

 

 

 

 

Ocena: 

 

Kraj in datum: 

 

 

Podpis mentorja/-ice: _______________________________________ 
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PRILOGA 4b: PRESOJA MENTORJA (ANG) 

 

SHORT THESIS EXPERTISE 

 

Name and surname of the author: 

Matriculation no.: 

Title of the thesis (English and Slovene): 

 

 

 

 

 

Grade: 

 

Place and date:  

 

Mentor's signature: _____________________________________ 
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15.17 PRILOGA 17  
 

Navodila za zaključek specialističnega študija 
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NAVODILA ZA ZAKLJUČEK 

SPECIALISTIČNEGA ŠTUDIJA 
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Za vsak psihoterapevtski pristop je določena komisija, ki sodeluje s Komisijo za študijske in 

študentske zadeve (KŠŠZ) pri odločanju o zadevah na posameznem pristopu.  

Splošen postopek opravljanja zaključnih izpitov iz pristopov velja za fakultetne študente in za študente, 

ki so vključeni samo na specialističnem študiju: 

 

1. Kandidat na KŠŠZ odda prošnjo za odobritev mentorja (ki ga izbere med učitelji svojega 

pristopa in se z njim dogovori) in potrditev študijskih obveznosti, h kateri mora priložiti 

potrdila, ki jih pridobi s strani Referata SFU Ljubljana, supervizorja in učnega terapevta: 

 

a. Potrdilo o opravljenih obveznostih teoretičnega dela: kolokviji in izpiti; 

b. Potrdilo o opravljenem praktičnem delu - gl. Pravilnik o študijski praksi (pri čemer je 

potrebno upoštevati specifične zahteve za posamezen pristop):  

Za fakultetne študente: 

- 480 ur psihosocialne prakse,  

- 140 ur psihosocialne prakse v ambulanti SFU Ljubljana,  

- 140 psihiatrične prakse,  

- 630 ur psihoterapevtske prakse pod supervizijo (od tega 100 ur znotraj 

ambulante SFU), 

- najmanj 150 ur supervizije, 

- najmanj 250 ur osebne izkušnje. 

                              Za študente, ki opravljajo propedevtiko in specialistični študij: 

- 320 ur psihosocialne prakse  

- 160 psihiatrične prakse (velja samo za psihoanalitični pristop),  

- 630 ur psihoterapevtske prakse pod supervizijo, 

- najmanj 150 ur supervizije, 

- najmanj 250 ur osebne izkušnje. 

 

2. Po prejemu sklepa KŠŠZ, študent v dogovoru z mentorjem pripravi predpisan zaključni pisni 

izdelek (seminarska, predstavitev primera, poročilo …), h kateremu priloži izjavo o avtorstvu 

(PRILOGA 1). Mentor najkasneje v mesecu dni poda mnenje (PRILOGA 2) o oddanih gradivih v 

Referat SFU Ljubljana. 

 

3. Po odobritvi zaključnega pisnega izdelka s strani mentorja, Referat SFU Ljubljana določi datum 

zaključnega specialističnega izpita. Ob tem morajo biti poravnane vse finančne obveznosti 

kandidata do SFU Ljubljana. Referat SFU Ljubljana obvesti kandidata o datumu zagovora ter 

članih izpitne komisije po elektronski pošti. Izpitno komisijo sestavljajo mentor kandidata in 

najmanj en predavatelj specialističnega pristopa kandidata. 

 

4. Izpit poteka pred komisijo najmanj dveh učiteljev specialističnega študija na SFU Ljubljana, od 

katerih je eden lahko mentor. Kandidat uspešno opravi zaključni izpit v primeru, da pridobi 

pozitivno oceno izpitne komisije. Referat SFU Ljubljana izda potrdilo o opravljenem 
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zaključnem izpitu najkasneje v 14 dneh. V primeru negativne ocene, v roku 7 dni komisija 

določi novi datum izpita.  

 

5. Kandidat se lahko s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz specialističnega pristopa in 

ostalo zahtevano dokumentacijo prijavi na zagovor magistrske naloge ter zaključni magistrski 

izpit (vloga na KŠŠZ) (glej Navodila za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija 

psihoterapevtske znanosti). V primeru, da je študent opravljal samo specialistični študij, 

prejme diplomo z nazivom »Psihoterapevt (določenega) pristopa«, pred tem pa mora obvezno 

imeti zaključen: 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VII) ali 

- novi Bolonjski program: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII) 

v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 

oziroma v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VIII) 

- novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII) 

       Podelitev diplom poteka enkrat na leto. 
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POSTOPEK ZA PRISTOP K IN OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA SPECIALISTIČNEGA IZPITA IZ 

SISTEMSKE PSIHOTERAPIJE 

 

Pogoji za pristop k izpitu 

 

1. Kandidat KŠŠZ odda prošnjo za odobritev mentorja (ki ga izbere med učitelji svojega pristopa) in 

študijskih obveznosti, h kateri mora priložiti potrdila, ki jih pridobi s strani Referata SFU Ljubljana, 

supervizorja in učnega terapevta: 

 

a. Potrdilo o opravljenih obveznostih teoretičnega dela: kolokviji in izpiti; 

b. Potrdilo o opravljenem praktičnem delu (pri čemer je potrebno upoštevati specifične 

zahteve za posamezen pristop):  

Za fakultetne študente: 

- 480 ur psihosocialne prakse,  

- 140 ur psihosocialne prakse v ambulanti SFU Ljubljana,  

- 140 psihiatrične prakse,  

- 630 ur dela s klienti pod supervizijo (od tega 100 ur znotraj ambulante SFU), 

- najmanj 150 ur supervizije (od tega 7 supervizij v živo), 

- 250 ur osebne izkušnje (od tega vsaj 150 ur individualne osebne izkušnje - 

najmanj 100 ur mora študent opraviti v okviru sistemske psihoterapije, 

ostalo lahko tudi v drugih psihoterapevtskih pristopih). 

                              Za študente, ki opravljajo propedevtiko in specialistični študij: 

- 320 ur psihosocialne prakse,  

- 630 ur dela s klienti pod supervizijo od tega 100 ur znotraj ambulante SFU), 

- najmanj 150 ur supervizije (od tega 7 supervizij v živo), 

- 250 ur osebne izkušnje (od tega vsaj 150 ur individualne osebne izkušnje - 

najmanj 100 ur mora študent opraviti v okviru sistemske psihoterapije, 

ostalo lahko tudi v drugih psihoterapevtskih pristopih ). 

 

2. Po prejemu sklepa KŠŠZ, študent v dogovoru z mentorjem  pripravi naslednja gradiva: 

 

- 5 – 10 strani dolg povzetek knjige iz sistemskega pristopa, ki je bila priporočena kot 

osnovna ali dopolnilna literatura v času izobraževanja, 

- prikaze štirih zaključenih terapevtskih obravnav (kjer je prišlo do izboljšanja 

simptomatike, do večje fleksibilnosti klientskega sistema ali pa so člani sistema dosegli 

dobro oblikovane cilje). 

 

Kandidat mora upoštevati pravila urejanja besedila določena v dokumentu »Navodila za zaključek 

študija na dodiplomski in magistrski stopnji«. Lektoriranje ni naloga mentorja. Gradivo mora biti 

napisano v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko kandidat piše v angleškem jeziku, če za to obstaja 

utemeljen razlog, ki ga odobri komisija za študijske in študentske zadeve. Kandidat skupaj z gradivi 

mentorju odda tudi z izjavo o avtorstvu (PRILOGA 1). 

Mentor najkasneje v mesecu dni poda mnenje (PRILOGA 2) o oddanih gradivih v Referat SFU Ljubljana.  
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3. Po odobritvi zaključnega pisnega izdelka s strani mentorja, Referat SFU Ljubljana določi datum 

zaključnega specialističnega izpita. Ob tem morajo biti poravnane vse finančne obveznosti 

kandidata do SFU Ljubljana. Referat SFU Ljubljana obvesti kandidata o datumu zagovora ter članih 

izpitne komisije po elektronski pošti. Izpitno komisijo sestavljajo mentor kandidata in najmanj en 

predavatelj sistemskega pristopa. V komisijo je možno povabiti tudi zunanje učitelje sistemske 

psihoterapije. 

 

 

Opravljanje izpita 

 

4. Izpit poteka pred izpitno komisijo najmanj dveh učiteljev s specialističnega študija sistemske 

psihoterapije na SFU Ljubljana, od katerih je eden lahko mentor.  

 

V kolikor je na isti izpitni rok prijavljenih več kandidatov, se izpit lahko organizira v mali skupini do 

štirih kandidatov. Izpit za enega kandidata traja največ štiri šolske ure, za skupine do štiri pa največ 

10 šolskih ur. Premori morajo biti največ na dve šolski uri.  

 

Izpiti so odprti za vse edukante sistemske psihoterapije, če želijo biti opazovalci in če dobijo 

pristanek kolegov/ic, ki opravljajo izpit. Za ocenjevanje kandidatov na izpitu učitelji upoštevajo 

koncept sistemske kompetentnosti po Günterju Schiepku.  

 

Zaključni izpit je sestavljen iz: 

- ustnega zagovora teorije,  

- zagovora štirih primerov, ki vključuje video predstavitev ključnega primera (ta video 

predstavitev se šteje kot zaključni četrti kolokvij). 

 

Kandidat uspešno opravi zaključni specialistični izpit v primeru, da pridobi pozitivno oceno izpitne 

komisije. Referat SFU Ljubljana izda potrdilo o opravljenem zaključnem specialistični izpitu 

najkasneje v 14 dneh. V primeru negativne ocene, komisija v roku 7 dni določi novi datum izpita. 

 

5. Kandidat se lahko s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz specialističnega pristopa in ostalo 

zahtevano dokumentacijo prijavi na zagovor magistrske naloge ter zaključni magistrski izpit 

(vloga na KŠŠZ; glej Navodila za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske 

znanosti). V primeru, da je študent opravljal samo specialistični študij, prejme diplomo z nazivom 

»Psihoterapevt (določenega) pristopa« na podelitvi diplom, pred tem pa mora obvezno imeti 

zaključen: 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VII) ali 

- novi Bolonjski program: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII) 

v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

usposabljanja oziroma v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VIII) 

- novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII) 
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POSTOPEK ZA PRISTOP K IN OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA SPECIALISTIČNEGA IZPITA IZ 

PSIHOANALIZE 

 

Pogoji za pristop k izpitu 

 

 

1. Kandidat KŠŠZ odda prošnjo za odobritev mentorja (ki ga izbere med učitelji svojega pristopa) in 

študijskih obveznosti, h kateri mora priložiti potrdila, ki jih pridobi s strani Referata SFU Ljubljana, 

supervizorja in učnega terapevta: 

 

a. Potrdilo o opravljenih obveznostih teoretičnega dela: kolokviji in izpiti; 

b. Potrdilo o opravljenem praktičnem delu (pri čemer je potrebno upoštevati specifične 

zahteve za posamezen pristop):  

Za fakultetne študente: 

1. 480 ur psihosocialne prakse,  

2. 140 ur psihosocialne prakse v ambulanti SFU Ljubljana,  

3. 160 psihiatrične prakse,  

4. min. 630 ur psihoanalitične terapije s klienti pod supervizijo (od tega 100 

ur znotraj ambulante SFU), 

5. 150 ur supervizije*, 

6. Najmanj 220 ur individualne psihoanalitične izkušnje in 80 ur osebne 

izkušnje v skupinski analizi. ** 

                              Za študente, ki opravljajo propedevtiko in specialistični študij: 

7. 320 ur psihosocialne prakse,  

8. najmanj 160 ur psihosocialne prakse v ustanovah za mentalno zdravje***  

9. min. 630 ur psihoanalitične terapije s klienti pod supervizijo (od tega 100 

ur znotraj ambulante SFU), 

10. najmanj 150 ur supervizije*, 

11. najmanj 220 ur individualne psihoanalitične izkušnje in 80 ur osebne 

izkušnje v skupinski analizi. ** 

 

*Lahko v skupinski obliki do največ 5 supervizantov – pod pogojem, da ima v seansi vsak 

specializant na voljo vsaj 30 min časa za predstavitev svojega primera). Kandidat pridobi neodvisni 

pisni oceni  dveh supervizorjev o opravljenih supervizijskih urah in usposobljenosti za samostojno 

psihoanalitično prakso.   

**Kandidat pridobi pisno potrdilo o opravljenih urah individualne in skupinske izkušnje. 

*** Po možnosti v psihiatričnih ustanovah. 

 

2. Po prejemu sklepa KŠŠZ, študent v dogovoru z mentorjem  pripravi naslednja gradiva: 
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▪ pisno predstavitev primera supervizirane psihoanalitične terapije, ki je potekala vsaj 100 

ur. Predstavitev primera obsega vsaj 90 strani in zajema diagnostično in prognostično 

oceno, opis terapevtskega dogovora, predstavitev procesa psihoterapije in zaključno 

oceno terapije.   

 

Kandidat mora upoštevati pravila urejanja besedila določena v dokumentu »Navodila za zaključek 

študija na dodiplomski in magistrski stopnji«. Lektoriranje ni naloga mentorja. Gradivo mora biti 

napisano v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko kandidat piše v angleškem jeziku, če za to obstaja 

utemeljen razlog, ki ga odobri komisija za študijske in študentske zadeve. . Kandidat skupaj z gradivi 

mentorju odda tudi z izjavo o avtorstvu (PRILOGA 1). 

Mentor najkasneje v mesecu dni poda mnenje (PRILOGA 2) o oddanih gradivih v Referat SFU 

Ljubljana.   

 

3. Po odobritvi zaključnega pisnega izdelka s strani mentorja, Referat SFU Ljubljana določi datum 

zaključnega specialističnega izpita. Ob tem morajo biti poravnane vse finančne obveznosti 

kandidata do SFU Ljubljana. Referat SFU Ljubljana obvesti kandidata o datumu zagovora ter članih 

izpitne komisije po elektronski pošti. Izpitno komisijo sestavljajo mentor kandidata in najmanj en 

predavatelj psihoanalitskega pristopa. V komisijo je možno povabiti tudi zunanje učitelje 

psihoanalize. 

 

 

Opravljanje izpita 

 

4. Izpit poteka pred izpitno komisijo najmanj dveh učiteljev specialističnega študija psihoanalize na 

SFU Ljubljana, od katerih je eden lahko mentor.  

Izpit se opravlja individualno.  

Izpiti so odprti za vse edukante psihoanalize, če želijo biti opazovalci in če dobijo pristanek 

kolegov/ic, ki opravljajo izpit. 

Izpit za enega kandidata traja največ štiri šolske ure. 

Zaključni izpit je sestavljen iz: 

- ustnega zagovora primera, opisanega v diplomski nalogi,  

- odgovorov na teoretična vprašanja s področja psihoanalize in psihoterapije, ki jih je 

kandidat moral osvojiti tekom specialističnega študija. 

 

Kandidat uspešno opravi zaključni specialistični izpit v primeru, da pridobi pozitivno oceno izpitne 

komisije. Referat SFU Ljubljana izda potrdilo o opravljenem zaključnem specialističnem izpitu 

najkasneje v 14 dneh. V primeru negativne ocene, komisija v roku 7 dni določi novi datum izpita. 

 

5. Kandidat se lahko s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz specialističnega pristopa in ostalo 

zahtevano dokumentacijo prijavi na zagovor magistrske naloge ter zaključni magistrski izpit 

(vloga na KŠŠZ; glej Navodila za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske 

znanosti). V primeru, da je študent opravljal samo specialistični študij, prejme diplomo z nazivom 
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»Psihoterapevt (določenega) pristopa« na podelitvi diplom, pred tem pa mora obvezno imeti 

zaključen: 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VII) ali 

- novi Bolonjski program: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII) 

v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 

oziroma v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VIII) 

- novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII) 
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POSTOPEK ZA PRISTOP K IN OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA SPECIALISTIČNEGA IZPITA IZ 

GEŠTALT TERAPIJE 

 

Pogoji za pristop k izpitu 

 

1. Kandidat mora izpolnjevati tako kvantitativne kot kvalitativne pogoje. Kandidat KŠŠZ odda prošnjo 

za odobritev mentorja (ki ga izbere med učitelji svojega pristopa) in študijskih obveznosti, h kateri 

mora priložiti potrdila, ki jih pridobi s strani Referata SFU Ljubljana, supervizorja in učnega 

terapevta: 

 

a. Potrdilo o opravljenih obveznostih teoretičnega dela: eseji in poročila in evalvacije; 

b. Potrdilo o opravljenem praktičnem delu (pri čemer je potrebno upoštevati specifične 

zahteve za posamezen pristop):  

Za fakultetne študente: 

- 480 ur psihosocialne prakse,  

- 140 ur psihosocialne prakse v ambulanti SFU Ljubljana,  

- 140 psihiatrične prakse,  

- 630 ur dela s klienti pod supervizijo (od tega 100 ur znotraj ambulante 

SFU), 

- 150 ur supervizije – 50 ur v SFU Ambulanti in 100 ur izven (od tega 15 ur 

individualne supervizije in 85 ur supervizije v malih skupinah) 

- 250 ur osebne izkušnje (od tega lahko 30 ur tudi pri terapevtu sorodne 

smeri. 

                             Za študente, ki opravljajo propedevtiko in specialistični študij: 

1. 320 ur psihosocialne prakse,  

2. 630 ur dela s klienti pod supervizijo (od tega 100 ur znotraj ambulante 

SFU), 

3. 150 ur supervizije - 50 ur v SFU Ambulanti in 100 ur izven (od tega 15 ur 

individualne supervizije in 85 ur supervizije v malih skupinah) 

4. 250 ur osebne izkušnje pri gestalt terapevtu ( od tega lahko 30 ur tudi pri 

terapevtu sorodne smeri).  

 

2. Po prejemu sklepa KŠŠZ, v katerem se študenta obvesti tudi o izbranem drugem ocenjevalcu 

(izbere ga Komisija GA pristopa), študent v dogovoru z mentorjem  pripravi: 

3. Za generacije vpisane do 2017/18: samostojno pripravljeno gradivo o kontinuiranem 

terapevtskem procesu za posameznika, ki traja najmanj eno leto (najmanj 30 srečanj), in sicer 

na vsaj 50 straneh. Naloga je študija primera, mora pa vključevati tudi teoretično refleksijo.  

4. Za generacije vpisane od vključno 2017/18: diplomsko delo o kontinuiranem terapevtskem 

procesu (za posameznika ali skupino) na vsaj 35 – 40 straneh, kar mora vključevati teoretično 

refleksijo. 

 

 

Diplomsko delo zajema: 
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- Področje vzpostavljanja terapevtskega odnosa 

- Pregled terapevtskega dela: začetna diagnoza, postavljeni cilji, klientova zgodovina, ključne 

faze v poteku terapije, stopnja zavedanja v posameznih fazah, spremembe v klientovem 

življenju v času terapije, situacija ob zaključku, smeri nadaljnjega razvoja). 

- Opis izbranih epizod. 

- Terapevtski odnos (transfer in kontratransfer). 

- Terapevtovo osebno doživljanje. 

 

Kandidat mora upoštevati pravila urejanja besedila določena v dokumentu »Navodila za zaključek 

študija na dodiplomski in magistrski stopnji«. Naloga mora biti lektorirana. Gradivo mora biti napisano 

v slovenskem jeziku. Kandidat pripravi prevod v angleškem jeziku, če za to obstaja utemeljen razlog 

zaradi zunanjih ocenjevalcev, kar odobri Komisija za študijske in študentske zadeve. Kandidat odda dve 

nalogi, in sicer mentorju in drugemu ocenjevalcu, hkrati z izjavo o avtorstvu (PRILOGA 1). 

 

Mentor in drugi ocenjevalec najkasneje v mesecu dni podata mnenje (PRILOGA 2) o oddani nalogi v 

Referat SFU Ljubljana. Naloga/diploma je lahko sprejeta, vrnjena nazaj avtorju za možne popravke ali 

zavrnjena. Sprejeta naloga/diploma je pogoj za povabilo na ustni zagovor. 

 

5. Po odobritvi zaključnega pisnega izdelka s strani obeh ocenjevalcev, Referat SFU Ljubljana določi 

datum zaključnega specialističnega izpita. Ob tem morajo biti poravnane vse finančne obveznosti 

kandidata do SFU Ljubljana. Referat SFU Ljubljana obvesti kandidata o datumu zagovora ter članih 

izpitne komisije po elektronski pošti.  

 

Izpitno komisijo sestavljajo: mentor kandidata in ocenjevalec, ki je tudi predavatelj geštalt pristopa 

ter zunanji ocenjevalec, ki ni sodeloval v izobraževalnem programu. Kandidat je seznanjen s tem, 

kdo je njegov zunanji ocenjevalec. V njegovi pristojnosti je, da pove, da mora kandidat za uspešno 

opravljen izpit opraviti dodatno delo. Zunanji ocenjevalec napiše tudi poročilo o izpitu. To poročilo 

je dostopno tudi EAGT. 

 

Kriteriji ocenjevanja diplomske naloge: 

• Ustreznost izbranega materiala in vsebine 

• Razumevanje procesa in razumevanje teorije, ki zadeva obravnavani primer 

• Argumentacija, ki je podkrepljena z ustrezno literaturo 

• Izvirnost razmišljanja 

• Avtorjevo zavedanje in osebne ter strokovne izkušnje 

• Občutljivost za multikulturnost 

• Ustrezno in konsistentno navajanje virov 
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Opravljanje izpita 

 

6. Izpit poteka pred izpitno komisijo najmanj dveh učiteljev/učnih supervizorjev specialističnega 

študija geštalt terapije na SFU Ljubljana, od katerih je eden lahko mentor, in pred zunanjim 

ocenjevalcem.  

Izpit se opravlja individualno. Izpit je ustni zagovor, ki je kooperativna strokovna diskusija, kjer 

kandidat razpravlja o svoji nalogi/diplomi, izkušnji supervizije ob primeru in samega usposabljanja 

in svojem lastnem profesionalnem procesu. Traja največ 90 minut. 

Izpit je javen.  

Kandidat uspešno opravi zaključni specialistični izpit v primeru, da pridobi pozitivno oceno izpitne 

komisije. Referat SFU Ljubljana izda potrdilo o opravljenem zaključnem specialističnem izpitu 

najkasneje v 14 dneh. V primeru negativne ocene, komisija v roku 7 dni določi novi datum izpita. 

 

7. Kandidat se lahko s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz specialističnega pristopa in ostalo 

zahtevano dokumentacijo prijavi na zagovor magistrske naloge ter zaključni magistrski izpit (vloga 

na KŠŠZ; glej Navodila za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske 

znanosti). V primeru, da je študent opravljal samo specialistični študij, prejme diplomo z nazivom 

»Psihoterapevt (določenega) pristopa« na podelitvi diplom, pred tem pa mora obvezno imeti 

zaključen: 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VII) ali 

- novi Bolonjski program: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII) 

v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

usposabljanja oziroma v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VIII) 

- novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII) 
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POSTOPEK ZA PRISTOP K IN OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA SPECIALISTIČNEGA IZPITA IZ 

ANALITIČNE (JUNGOVSKE) PIHOLOGIJE 

 

Pogoji za pristop k zaključnemu izpitu 

 

1. Kandidat KŠŠZ odda prošnjo za odobritev mentorja (ki ga izbere med učitelji svojega pristopa) in 

študijskih obveznosti, h kateri mora priložiti potrdila, ki jih pridobi s strani Referata SFU Ljubljana, 

supervizorja in učnega terapevta: 

 

a. Potrdilo o opravljenih obveznostih teoretičnega dela: kolokviji in izpiti; 

b. Potrdilo o opravljenem praktičnem delu (pri čemer je potrebno upoštevati specifične 

zahteve za posamezen pristop): 

Za fakultetne študente: 

5. 480 ur psihosocialne prakse,  

6. 140 ur psihosocialne prakse v ambulanti SFU Ljubljana,  

7. 140 psihiatrične prakse,  

- 630 ur psihoterapevtske prakse pod supervizija (od tega 100 ur znotraj 

ambulante SFU), 

8. Najmanj 150 ur supervizije, 

9. Najmanj 250 ur osebne izkušnje (od tega 80 ur skupinske analize). 

                              Za študente, ki opravljajo samo specialistični študij: 

10. 320 ur psihosocialne prakse,  

11. 160 psihiatrične prakse, 

12. 630 ur psihoterapevtske prakse pod supervizijo, 

13. Najmanj 150 ur supervizije, 

14. Najmanj 250 ur osebne izkušnje (od tega 80 ur skupinske analize). 

 

2. Po prejemu sklepa KŠŠZ, študent v dogovoru z mentorjem  pripravi naslednja gradiva: 

 

- najmanj 50 strani dolgo besedilo o primeru pod supervizijo. 

 

Kandidat mora upoštevati pravila urejanja besedila določena v dokumentu »Navodila za zaključek 

študija na dodiplomski in magistrski stopnji«. Lektoriranje ni naloga mentorja. Gradivo mora biti 

napisano v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko kandidat piše v angleškem jeziku, če za to obstaja 

utemeljen razlog, ki ga odobri komisija za študijske in študentske zadeve. Kandidat skupaj z gradivi 

mentorju odda tudi z izjavo o avtorstvu (PRILOGA 1). 

 

Mentor najkasneje v mesecu dni poda mnenje (PRILOGA 2) o oddanem gradivu v Referat SFU 

Ljubljana.  

 

3. Po odobritvi zaključnega pisnega izdelka s strani mentorja, Referat SFU Ljubljana določi datum 

zaključnega specialističnega izpita. Ob tem morajo biti poravnane vse finančne obveznosti 

kandidata do SFU Ljubljana. Referat SFU Ljubljana obvesti kandidata o datumu zagovora ter članih 
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izpitne komisije po elektronski pošti. Izpitno komisijo sestavljajo mentor kandidata in najmanj en 

predavatelj jungovskega pristopa. V komisijo je možno povabiti tudi zunanje učitelje analitične 

(jungovske) psihologije. 

 

Opravljanje zaključnega izpita 

 

4. Izpit poteka pred izpitno komisijo najmanj dveh učiteljev specialističnega študija analitične 

(jungovske) psihologije na SFU Ljubljana, od katerih je eden lahko mentor. Ocenjevalci na 

zaključnem izpitu bodo IAAP trenerji analitiki, ki pa ne bodo analitiki samega kandidata.  

Izpit se opravlja individualno.  

Izpiti so odprti za vse edukante analitične (jungovske) psihologije, če želijo biti opazovalci in če 

dobijo pristanek kolegov/ic, ki opravljajo izpit. 

Zaključni izpit je sestavljen iz: 

- ustnega zagovora primera, opisanega v nalogi,  

- odgovorov na teoretična vprašanja s področja psihoanalize in psihoterapije, ki 

jih je kandidat moral osvojiti tekom specialističnega študija. 

- diskusije širše tematike, vključno z vprašanji, ki bodo preverjala osebno zrelost 

kandidata. 

 

Kandidat uspešno opravi zaključni specialistični izpit v primeru, da pridobi pozitivno oceno izpitne 

komisije. Referat SFU Ljubljana izda potrdilo o opravljenem zaključnem specialističnem izpitu 

najkasneje v 14 dneh. V primeru negativne ocene, komisija v roku 7 dni določi novi datum izpita. 

 

5. Kandidat se lahko s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz specialističnega pristopa in ostalo 

zahtevano dokumentacijo prijavi na zagovor magistrske naloge ter zaključni magistrski izpit 

(vloga na KŠŠZ; glej Navodila za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske 

znanosti). V primeru, da je študent opravljal samo specialistični študij, prejme diplomo z nazivom 

»Psihoterapevt (določenega) pristopa« na podelitvi diplom, pred tem pa mora obvezno imeti 

zaključen: 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VII) ali 

- novi Bolonjski program: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII) 

v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 

oziroma v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VIII) 

- novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII) 

 

 

 

POSTOPEK ZA PRISTOP K IN OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA SPECIALISTIČNEGA IZPITA IZ 

PSIHOTERAPIJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 

 

Pogoji za pristop k izpitu 
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1. Kandidat KŠŠZ odda prošnjo za odobritev mentorja (ki ga izbere med učitelji svojega pristopa) in 

študijskih obveznosti, h kateri mora priložiti potrdila, ki jih pridobi s strani Referata SFU Ljubljana, 

supervizorja in učnega terapevta: 

 

a. Potrdilo o opravljenih obveznostih teoretičnega dela: kolokviji in izpiti; 

b. Potrdilo o opravljenem praktičnem delu (pri čemer je potrebno upoštevati specifične 

zahteve za posamezen pristop):  

Za fakultetne študente: 

- 480 ur psihosocialne prakse,  

- 140 ur psihosocialne prakse v ambulanti SFU Ljubljana,  

- 140 psihiatrične prakse,  

- 630 ur dela s klienti pod supervizijo (od tega 100 ur znotraj ambulante SFU), 

- najmanj 150 ur supervizije (od tega 7 supervizij v živo), 

- 250 ur osebne izkušnje (od tega vsaj 150 ur individualne osebne izkušnje - 

najmanj 100 ur mora študent opraviti v okviru sistemske psihoterapije, 

ostalo lahko tudi v drugih psihoterapevtskih pristopih). 

                      

      Za študente, ki opravljajo propedevtiko in specialistični študij: 

- 320 ur psihosocialne prakse,  

- 630 ur dela s klienti pod supervizijo od tega 100 ur znotraj ambulante SFU), 

- najmanj 150 ur supervizije (od tega 7 supervizij v živo), 

- 250 ur osebne izkušnje (od tega vsaj 150 ur individualne osebne izkušnje - 

najmanj 100 ur mora študent opraviti v okviru sistemske psihoterapije, 

ostalo lahko tudi v drugih psihoterapevtskih pristopih ). 

 

2. Po prejemu sklepa KŠŠZ, študent v dogovoru z mentorjem  pripravi naslednja gradiva: 

 

- 5 – 10 strani dolg povzetek knjige iz sistemskega pristopa, ki je bila priporočena kot osnovna 

ali dopolnilna literatura v času izobraževanja, 

- prikaze štirih zaključenih terapevtskih obravnav (kjer je prišlo do izboljšanja simptomatike, 

do večje fleksibilnosti klientskega sistema ali pa so člani sistema dosegli dobro oblikovane 

cilje). 

 

Kandidat mora upoštevati pravila urejanja besedila določena v dokumentu »Navodila za zaključek 

študija na dodiplomski in magistrski stopnji«. Lektoriranje ni naloga mentorja. Gradivo mora biti 

napisano v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko kandidat piše v angleškem jeziku, če za to obstaja 

utemeljen razlog, ki ga odobri komisija za študijske in študentske zadeve. Kandidat skupaj z gradivi 

mentorju odda tudi z izjavo o avtorstvu (PRILOGA 1). 

Mentor najkasneje v mesecu dni poda mnenje (PRILOGA 2) o oddanih gradivih v Referat SFU Ljubljana.  

 

3. Po odobritvi zaključnega pisnega izdelka s strani mentorja, Referat SFU Ljubljana določi datum 

zaključnega specialističnega izpita. Ob tem morajo biti poravnane vse finančne obveznosti 

kandidata do SFU Ljubljana. Referat SFU Ljubljana obvesti kandidata o datumu zagovora ter članih 



 

 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 

 

 
351 

izpitne komisije po elektronski pošti. Izpitno komisijo sestavljajo mentor kandidata in najmanj en 

predavatelj sistemskega pristopa. V komisijo je možno povabiti tudi zunanje učitelje sistemske 

psihoterapije. 

 

 

Opravljanje izpita 

 

4. Izpit poteka pred izpitno komisijo najmanj dveh učiteljev s specialističnega študija sistemske 

psihoterapije na SFU Ljubljana, od katerih je eden lahko mentor.  

 

V kolikor je na isti izpitni rok prijavljenih več kandidatov, se izpit lahko organizira v mali skupini do 

štirih kandidatov. Izpit za enega kandidata traja največ štiri šolske ure, za skupine do štiri pa največ 

10 šolskih ur. Premori morajo biti največ na dve šolski uri.  

 

Izpiti so odprti za vse edukante sistemske psihoterapije, če želijo biti opazovalci in če dobijo 

pristanek kolegov/ic, ki opravljajo izpit. Za ocenjevanje kandidatov na izpitu učitelji upoštevajo 

koncept sistemske kompetentnosti po Günterju Schiepku.  

 

Zaključni izpit je sestavljen iz: 

- ustnega zagovora teorije,  

- zagovora štirih primerov, ki vključuje video predstavitev ključnega primera (ta video 

predstavitev se šteje kot zaključni četrti kolokvij). 

 

Kandidat uspešno opravi zaključni specialistični izpit v primeru, da pridobi pozitivno oceno izpitne 

komisije. Referat SFU Ljubljana izda potrdilo o opravljenem zaključnem specialistični izpitu 

najkasneje v 14 dneh. V primeru negativne ocene, komisija v roku 7 dni določi novi datum izpita. 

 

5. Kandidat se lahko s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz specialističnega pristopa in ostalo 

zahtevano dokumentacijo prijavi na zagovor magistrske naloge ter zaključni magistrski izpit 

(vloga na KŠŠZ; glej Navodila za zaključek dodiplomskega in magistrskega študija psihoterapevtske 

znanosti). V primeru, da je študent opravljal samo specialistični študij, prejme diplomo z nazivom 

»Psihoterapevt (določenega) pristopa« na podelitvi diplom, pred tem pa mora obvezno imeti 

zaključen: 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VII) ali 

- novi Bolonjski program: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII) 

v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

usposabljanja oziroma v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) 

- predbolonjski program: univerzitetni programi (VIII) 

- novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII) 
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PRILOGA 1 

 

 

 

 

 
 

 

Ime in priimek: 

 

Pristop: 

 

Vpisna številka: 

 

 

IZJAVA 

 

Spodaj podpisani/-a [ime in priimek] …………………………………………………………………………………….. 

Izjavljam in zagotavljam, da je predloženo gradivo rezultat samostojnega dela, ki sem ga opravil/a brez 

tuje pomoči in da sem uporabil/a samo tiste vire, ki so navedeni v samem besedilu gradiva in v 

seznamu literature, ki je sestavni del gradiva. Vse citate iz knjig, revij ali medmrežja sem v delu 

označil/a in jih navedel/a v seznamu literature. 

Zavedam se, da je plagiatorsto, ne glede na obliko in način predstavljanja tujega avtorskega dela kot 

svojega, v nasprotju z akademsko etiko in s pričakovanimi moralnimi prepričanji ter pomeni hujšo 

kršitev pravil in predpisov, ki urejajo to področje, kot tudi posledic, ki jih ima takšno dejanje na 

predloženo delo. 

Seznanjen/-a sem z določili Pravilnika o zaključnem izpitu specialističnega študija 

 

 

 

 

Kraj in datum:         

Podpis avtorja/-ice: 
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PRILOGA 2 

 

 
 

POTRDILO MENTORJA O USTREZNOSTI GRADIVA 

 

Ime in priimek kandidata/-tke: 

Vpisna številka: 

Program specialističnega študija (pristop): 

Elektronska pošta kandidata: 

Telefon kandidata: 

 

 

Spodaj podpisani mentor/-ica ________________________________________  

[naziv, ime in priimek]  

 

in somentor/-ica ___________________________________________________ 

[naziv, ime in priimek] potrjujem/-va ustreznost oddanega gradiva študenta/-tke  

 

 

[ime in priimek kandidata/-ke],  

 

ki je pogoj za pristop k zaključnemu izpitu iz specialističnega študija   

 

_____________________________________________________________________  

[ime pristopa]. 

 

 

Podpis mentorja/-ice: _______________________________________ 

 

Podpis somentorja/-ice: _____________________________________ 

 

Kraj in datum: 
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15.18 PRILOGA 18  
 

Pravilnik o izvolitvi, organizaciji in delu študentskega 

sveta in o izvolitvi predstavnikov študentov v 

organih Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
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PRAVILNIK O IZVOLITVI, ORGANIZACIJI IN DELU 

ŠTUDENTSKEGA SVETA IN O IZVOLITVI 

PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V ORGANIH  

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2015 
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Zbor študentov Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani je na svoji konstitucijski seji dne 17.4.2015 sprejel 

 

 

PRAVILNIK O IZVOLITVI, ORGANIZACIJI IN DELU 

ŠTUDENTSKEGA SVETA IN O IZVOLITVI PREDSTAVNIKOV 

ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO 

ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1.   člen 

Ta pravilnik ureja izvolitev, organizacijo in delo Študentskega sveta Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (v nadaljevanju: 

študentski svet) in izvolitev predstavnikov študentov v organih Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (v nadaljevanju: SFU 

Ljubljana). 

 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 

slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 

2.   člen 

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov fakultete, ki jih študentje izvolijo na 

način, določen s tem pravilnikom. 

 

Vsak  študijski  program  in  vsak  letnik  študija  ima  v  študentskem  svetu  vsaj  enega 

predstavnika. 

 

Študentski svet ima predsednika in najmanj devet članov, ki jih izvolijo študentje na 

zboru študentov (člani študentskega sveta). 

 

Mandat študentskega sveta traja eno študijsko leto, od dne izvolitve do dne izvolitve 

novega študentskega sveta. Po preteku mandata lahko so člani študentskega sveta 

ponovno izvoljeni, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. 

 

3.   člen 

Razmerja Študentskega sveta do organov fakultete so urejena z zakonom , ki ureja 

visoko šolstvo, aktom o ustanovitvi SFU Ljubljana in Statutom SFU Ljubljana. 
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II. IZVOLITEV ŠTUDENTSKEGA SVETA IN PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V ORGANIH 

FAKULTETE 

4.   člen 

Študentski svet izvolijo vsako leto v mesecu oktobru študentje na zboru, ki ga skliče 

predsednik  študentskega  sveta.  Predsednik  študentskega  zbora  vodi  zbor  

študentov  do izvolitve  novega  študentskega  sveta.  Če  predsednik  študentskega  

sveta  ne  skliče  zbor študentov do 20. oktobra, ga lahko skliče dekan. V tem primeru 

dekan vodi zbor do izvolitve novega študentskega sveta. 

Zbor je sklepčen, če je na njem prisotna vsaj desetina študentov. 

 

5.   člen 

Kandidate za članstvo v študentskem svetu lahko predlaga vsak študent. Vsak študent 

lahko tudi sam vloži kandidaturo za članstvo v študentskem svetu. 

 

Predloge oziroma kandidature je moč vložiti vse od sklica zbora študentov do zaključka 

kandidacijskega postopka na samem zboru. Predlogi oziroma kandidature, vložene 

pred začetkom zbora so samo pisne in se jih v zaprti kuverti pošlje predsedniku 

študentske organizacije. Predlogi oziroma kandidature, vložena na zboru so lahko tudi 

ustne. 

 

V pisnem predlogu oziroma kandidaturi je treba navesti ime in priimek kandidata, 

letnik študija  in  način  študija,  položaj  v  študentskem  svetu,  za  katerega  je 

predlagan oziroma kandidira (predsednik ali član) in pisno izjavo kandidata, da s 

kandidaturo soglaša. V ustnem predlogu je treba navesti iste podatke, kot v pisnem, s 

tem, da je soglasje h kandidaturi lahko izrečeno ustno. 

6.   člen 

Na podlagi popolnih kandidatur se oblikuje deset list kandidatov. Prvo listo 

sestavljajo kandidati za predsednika študentskega sveta. 

Preostale liste sestavljajo kandidati za člane študentskega sveta po študijskih 

programih ter letnikih in načinih študija (npr. Fakultetni študij prvi, drugi, tretji 

letnik,; propedevtika prvi, drugi letnik; specialistični študij prvi letnik itd.) . 

 

Glasovanje vodi tričlanska volilna komisija. Kandidat ne more biti član volilne komisije. 

Volilna komisija po izvedenih volitvah pripravi poročilo o izidu glasovanja, ki ga 

podpišejo njeni člani in predsednik študentskega sveta. 
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Glasuje se o vsakem kandidatu na listah posebej. Glasovanje je javno. Večina 

udeležencev zbora lahko odloči, da se o kandidatih za predsednika študentskega sveta 

glasuje tajno. 

 

Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo največ glasov udeležencev zbora.  

 

7.   člen 

Z izvolitvijo predsednika in članov študentskega sveta dosedanji predsednik 

študentskega sveta preda vodenje zbora študentov novemu predsedniku 

študentskega sveta. 

 

8.   člen 

Zbor študentov nadaljuje delo z izvolitvijo predstavnikov študentov v organih fakultete 

in sicer: treh predstavnikov študentov v senatu šole, enega predstavnika v upravni 

odbor in (petina) predstavnikov  študentov  v akademskem zboru. Število (petina) 

slednjih sporoči dekan predsedniku študentskega sveta vsako študijsko leto posebej v 

začetku oktobra. 

 

Za kandidiranje in izvolitev predstavnikov študentov v organih fakultete se primeroma 

uporabljajo določbe tega pravilnika za kandidiranje in izvolitev. 

 

 

   III. ORGANIZACIJA IN DELO ŠTUDENTSKEGA SVETA 

 

9.   člen 

Študentski svet ima predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika. (člani 

študentskega sveta). Podpredsednika, tajnika in blagajnika izmed sebe izvolijo člani 

študentskega sveta na svoji prvi seji. 

 

Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti. Tajnik opravlja 

administrativno tehnične posle študentskega sveta. Blagajnik skrbi za finančno 

poslovanje študentskega sveta. 

 

10. člen 

Seje študentskega sveta sklicuje in vodi predsednik študentskega sveta. Študentski 

svet je sklepčen, če je na njem prisotna večina njegovih članov. Odločitve sprejema z 

večino glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega glasovanja odloči glas 

predsednika. 
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Član študentskega sveta, ki se ne more udeležiti seje študentskega sveta, mora o tem 

in o razlogih svojega izostanka obvestiti predsednika študentskega sveta. 

 

O seja študentskega sveta se vodi zapisnik. Zapisnik obsega podatke o kraju in času 

seje, udeležbi  na  seji  in  glavne  podatke  o  delu  na  seji,  zlasti  o  predlogih,  o  

katerih  se  je razpravljalo, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o 

posameznih zadevah. Zapisnik piše tajnik študentskega sveta. Pripombe na zapisnik se 

obravnavajo na naslednji seji študentskega sveta. Sprejeti zapisnik podpiše predsednik 

študentskega sveta. Sprejeti zapisnik se objavi na oglasni deski fakultete. 

 

Študentski svet lahko svoje delo natančneje uredi v poslovniku. 

 

11. člen 

Študentski svet: 

• daje mnenje o statutu fakultete v delu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti 

študentov, 

• daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih fakultete in drugih zadevah, ki 

se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 

• organizira volitve predstavnikov študentov v senat, upravni odbor in 

akademski zbor, 

• predlaga člane komisij delovnih teles fakultete, 

• v sodelovanju s študentsko skupnostjo sprejme in izvaja program interesnih 

dejavnosti študentov, 

• daje  mnenje  o  pedagoški  usposobljenosti  visokošolskih  učiteljev  in  

visokošolskih sodelavcev ob izvolitvi v višji naziv ali ob ponovni izvolitvi v 

naziv, 

• obravnava samoevalvacijsko poročilo, 

• sodeluje pri ocenjevanju in preverjanju dejanske obremenitve študentov in 

• opravlja druge naloge, ki se nanašajo na študente. 

 

 

IV. PREHODNE DOLOČBE 

 

12.  člen 

Ta pravilnik začne veljati s sprejemom na zboru študentov SFU Ljubljana. Pravilnik 

se objavi na spletni strani fakultete. 
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po pooblastilu Zbora študentov SFU Ljubljana 

   Predsednik/ca  Študentskega sveta SFU Ljubljana: 
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15.19 PRILOGA 19 
 

Poročilo o delovanju študentskega sveta v 

študijskem letu 2016/17 
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ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE 

SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 

 

 

ZADEVA: Poročilo o delovanju študentskega sveta v študijskem letu 2016/2017 

 

Seje študentskega sveta SFU Ljubljana so potekale redno. Podajali smo pisna mnenja 

o pedagoški usposobljenosti določenih profesorjev in bili izvoljeni v avstrijski ÖH. 

Uspešno smo s pomočjo referata razreševali tudi razne pritožbe s strani študentov. 

 

Sklicevanja seje in ostale predsedniške vloge je izpolnjevala Pia Fink Knežič, v vlogi 

podpredsednice je svoje delo opravljala Maruša Mežek. Ostali člani študentskega 

sveta so bili še Maja Kvartič, Tina Turk, Kaja Marinšek, Tina Trlep, Jure Vraničar, Gregor 

Knežič, Nal Premik in Pascal Brlečič.  

 

V Grazu, dne 18.02.2018 

 

 

Zapisala:  

Predsednica študentskega sveta  

Pia Fink Knežič 
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15.20 PRILOGA 20 
 

Pravilnik študijske prakse Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda 

v Ljubljani 
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PRAVILNIK ŠTUDIJSKE PRAKSE 

(psihosocialne, psihiatrične in psihoterapevtske prakse)  

 

SFU Ljubljana  
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1. UVOD IN PREDSTAVITEV ŠTUDIJA PSIHOTERAPEVTSKE 

ZNANOSTI 

 

 

Študij psihoterapevtske znanosti poteka po bolonjski shemi v treh stopnjah:  

- triletna prva stopnja,  

- dvoletna druga (magistrska) stopnja in  

- triletna doktorska (zaenkrat le na Dunaju).  

 

V tretjem letu prve stopnje študenti izberejo eno od možnih modalitet (npr. psihoanalizo, 

sistemsko družinsko terapijo, geštalt, logoterapijo, TA), če se odločijo za nadaljevanje študija 

na drugi stopnji.  

 

Poleg fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti ponujamo še možnost študija 

Propedevtike psihoterapije in specialističnih študijev (psihoanalize, sistemske psihoterapije, 

geštalt psihoterapije, logoterapije, hipnopsihoterapije). Ti programi so namenjeni tistim, ki že 

imajo univerzitetno diplome, katere od veljavnih fakultet. 

 

Tekom študija se študenti srečajo z naslednjimi oblikami prakse: 

- praksa v različnih psihosocialnih ustanovah z namenom, da se seznanijo z različnimi 

oblikami psihosocialne pomoči ljudem 

- psihiatrična praksa, ki poteka znotraj psihiatričnih ustanov ali pri zasebnih psihiatrih.  

- psihoterapevtska praksa, ki poteka pod redno supervizijo.  

 

 

NUJNO: študentje morajo obvezno sporočiti koordinatorju prakse ali v referat na 

pred začetkom opravljanja prakse od kdaj do kdaj bodo opravljali prakso. To je pomembno 

zaradi ureditve zavarovanja v času njihove prakse. V kolikor to ne bo sporočeno, ne bodo 

zavarovani za opravljanje prakse. 
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1.1.  Struktura celotne prakse na SFU Ljubljana  

 

FAKULTETNI ŠTUDIJ 

 

PRAKSA V PSIHOSOCIALNIH USTANOVAH (Clinical Placement) na 1. stopnji 

 

SEMESTER KT URE (1 KT = 15 

kontaktnih ur) 

VRSTA 

B1 4 60 psihosocialne ustanove 

B2 5,5 82,5 psihosocialne ustanove 

  10 pisanje poročil(a) 

B3 4,5 67,5 psihosocialne ustanove 

B4 4,5 67,5 psihosocialne ustanove 

  10 pisanje poročil(a) 

B5 7 105 psihosocialne ustanove 

B6 4,5 67,5 psihosocialne ustanove 

  10 pisanje poročil(a) 

SKUPAJ 30 480   

 

 

 

SUPERVIZIJA PRAKSE V PSIHOSOCIALNIH USTANOVAH (Training Supervision and 

Reflection) na 1. stopnji 

 

SEMESTER KT URE (1 KT = 15 

kontaktnih ur) 

OBLIKA/VRSTA 

B1 0,5 7,5 supervizijska skupina 

B2 1 15 supervizijska skupina 

B3 1 15 supervizijska skupina 

B4 0,5 7,5 supervizijska skupina 

B5 1,5 22,5 supervizijska skupina 

B6 /   

SKUPAJ 4,5 67,5  

 

 

 

 

 

 

 

PRAKSA (Praktikum) na 2. stopnji  
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SEMESTER KT URE (1 KT = 20 

kontaktnih ur) 

OBLIKA/VRSTA 

M1 7 140* psihosocialna praksa v SFU 

ambulanti 

M2 4 80 psihiatrija 

M3 3 60 psihiatrija 

M4 /   

SKUPAJ 14 280  

 

 

PSIHOTERAPEVTSKA PRAKSA pod SUPERVIZIJO (Praxis) 

 

SEMESTER KT URE (1 KT = 30 ur) 

M1 5 150** 

M2 7,5 225 

M3 9,5 285 

M4 4 120 

SKUPAJ  780  

(630 psihoterapije + 150 ur supervizije***) 

 

 

* potrebno je opraviti vsaj 40 ur psihosocialne prakse v ambulanti SFU Ljubljana pred 

začetkom kliničnega dela s klienti (za tiste študente, ki nimajo obveznosti opravljanja 140 ur 

psihosocialne prakse v ambulanti SFU) in za tiste študente, ki sočasno opravljajo 140 ur 

psihosocialne prakse v Ambulanti ter začenjajo s klinično prakso  

**3,5 KT ali 100 ur je potrebno opraviti v ambulanti SFU Ljubljana 

*** na 3-4 ure dela s klienti je potrebna ena ura supervizije 
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PROPEDEVTIKA in SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ 

 

 

PROPEDEVTIKA 

 

SEMESTER KT URE (1 KT = 15 kontaktnih ur) OBLIKA/VRSTA 

A6 10,5 160 Psihosocialna praksa 

A6 1 15 Supervizija prakse 

 

 

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ 

 

KT URE (1 KT = 15 kontaktnih ur) OBLIKA/VRSTA 

10,5 160* Psihosocialna praksa 

10,5 160 Psihiatrična praksa** 

 

*Celotna kvota ur vključuje tudi uvodnih 40 ur psihosocialne prakse v Ambulanti SFU, tako da 

mora študent pred pred pričetkom dela v Ambulanti imeti opravljenih 120 ur psihosocialne 

prakse v drugih učnih bazah. 

 

**Obvezna psihiatrična praksa velja samo za študente specialističnega študija psihoanalize. 

Specializant mora imeti ob koncu 100 ur psihoterapije, ki jih je dolžan opraviti znotraj 

Ambulante SFU, opravljeno tudi vso psihiatrično prakso (za pridobitev dovoljenja s strani 

supervizorja za delo izven Ambulante SFU).  

Ta določba se začne uporabljati s študijskim letom 2017/2018. 

 

Pred pričetkom psihoterapevtske prakse (delo s klienti) mora študent imeti opravljeno 

psihosocialno prakso v celoti (oz. vsaj na 1. stopnji ter uvodnih 40 ur na 2.).  
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1.2. Namen obvezne prakse na SFU Ljubljana  

 

Namen obvezne psihosocialne prakse na FPZ SFU Ljubljana je delo in pridobivanje izkušenj na 

področju psihosocialnega, socialno-varstvenega ter zdravstveno svetovalnega/ 

negovalnega dela. S tem študentje razvijajo, negujejo ter pridobivajo izkušnje pri delu z 

različnimi uporabniki psihosocialnih storitev, tako v neposredni obliki stika z uporabniki kakor 

tudi v podpornih dejavnostih, ki služijo namenu psihosocialne, socialnovarstvene in 

zdravstveno svetovalne/ negovalne pomoči.  Izkušnje, ki jih s tem pridobivajo, so temelj za 

delo z ljudmi, ki naj bi kasneje s poglobljeno osebno izkušnjo in teoretičnim znanjem 

pripomogle k izgradnji kvalitetnih terapevtskih kompetenc in terapevtske identitete. Delo v 

gostinstvu, turizmu, splošni administraciji ter tista dela, ki ne spadajo v zgoraj omenjena 

področja, se ne bodo upoštevala kot psihosocialna praksa. 

 

 

1.3. Potek oddaje dokumentov  

 

 

1. študentje v skladu s Pravilnikom o praksi napišejo Načrt in Poročilo o praksi, kot to 

velevajo obrazci in navodila na interni spletni strani (http://sfu-

ljubljana.si/index.php/studijska-praksa). Študentje morajo sami prišteti število ur za 

pisanje poročil glede na vsak letnik (kot je navedeno v Pravilniku). Poročilo se nahaja v 

Pravilniku o praksi, v razdelku Priloge ter na spletni strani Študijska praksa 

➔ Obrazci: http://sfu-ljubljana.si/index.php/studijska-praksa-obrazci/ 

 

2. Poročilo o praksi mora nujno biti podpisano s strani njihovega mentorja na učni bazi in 

tutorja/supervizorja, drugače se prakse ne prizna. 

 

3. Pravilno izpolnjeno in podpisano poročilo študentje pošljejo koordinatorju prakse na SFU 

Ljubljana v obliki skeniranih dokumentov po elektronski pošti, ki bo dokumente naložil v 

elektronski index študentov (Bilumina). 

  

Študentom z novim študijskim letom 2016/17, in veljavno za vse generacije študentov, ne bo 

potrebno nalagati dokumentov več v zvezi s prakso na Bilumino. To prevzema Koordinator 

prakse na SFU Ljubljana. Upoštevana in naložena bodo samo tista Poročila, ki bodo pravilno 

izpolnjena in imela podpise mentorjev in tutorjev/supervizorjev. 

  

http://sfu-ljubljana.si/index.php/studijska-praksa
http://sfu-ljubljana.si/index.php/studijska-praksa
http://sfu-ljubljana.si/index.php/studijska-praksa-obrazci/
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1.4. Priznavanje prakse od drugod/prej  

 

 

Študentje opravljajo prakso po seznamu Učnih baz, ki je na spletni strani SFU Ljubljana. V 

kolikor opravljajo ali so opravljali prakso v inštituciji, ki ni učna baza, morajo na Komisijo za 

študijske in študentske zadeve (KŠŠZ) poslati: 

 

1. vlogo Prošnja za priznanje prakse, ki se nahaja na spletni strani fakultete, v zavihku Vloge 

in obrazci (http://sfu–si/index.php/vloge–in–prosnje–za–komisijo–za–studijske–

instudentske–zadeve/). 

 

2. Hkrati morajo poleg vloge napisati poročilo, ki je del Vloge. V kolikor poročilo ne bo 

napisano, KŠŠZ ne bo obravnavala Prošnje za priznanje prakse. Poročilo naj čimbolj 

podrobno, natančno in celostno zajame delo, kompetence, refleksijo in opažanja 

študentov na praksi. To je osnova, na podlagi katere bo Komisija presojala ustreznost dela 

in posledično priznavanje prakse 

 

3. Prošnja za priznanje prakse mora biti podpisana s strani mentorja ali imeti uradno potrdilo 

o opravljeni praksi s strani inštitucije, kjer je študent/ka opravljal prakso; tutorjem/ 

supervizorjem teh vlog ni potrebno podpisati. 

 

Pomembno: Prošnja za priznanje prakse ali opravljanje prakse ne bo priznana, v kolikor 

inštitucija ni psihosocialna ustanova ali ne opravlja psihosocialnih storitev. Namen obvezne 

psihosocialne prakse na FPZ SFU Ljubljana je delo in pridobivanje izkušenj na področju 

psihosocialnega, socialnovarstvenega ter zdravstveno svetovalnega/ negovalnega dela. Delo 

v gostinstvu, turizmu ter splošni administraciji se ne kvalificira kot tako in ne bo priznano kot 

del psihosocialne prakse. 

 

 

 

  

http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/vloge-in-prosnje-za-komisijo-za-studijske-in-studentske-zadeve/
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2. PSIHOSOCIALNA PRAKSA 

 

 

2.1. Cilji in pogoji za opravljanje psihosocialne prakse 
 

Študent/ka opravi prakso v učnih bazah, kjer nudijo psihosocialno pomoč. Učne vsebine in cilji 

psihosocialne prakse so: 

 

• spoznavanje okoliščin in institucij, v katerih poteka svetovalno in terapevtsko delo v 

okviru psihosocialne pomoči; 

• opazovanje z udeležbo pri svetovalnih in terapevtskih pogovorih; 

• udeležba na timskih pogovorih v ustanovi; 

• spoznavanje in reflektiranje znanj in veščin za vzpostavljanje stika in za svetovalni 

pogovor z ljudmi, ki iščejo pomoč in svetovanje; 

• spoznavanje življenjskega sveta klienta; 

• prostovoljno delo; 

• spoznavanje dokumentiranja svetovalnih in terapevtskih storitev. 

 

Praktično delo poteka v različnih učnih bazah, kjer študentje/ke opazujejo oz. spremljajo 

strokovnjake/inje pri njihovem delu. Nadaljnja integracija spoznanj in izkušenj sledi v t.i. 

supervizijskih skupinah, ki potekajo enkrat mesečno v trajanju dveh šolskih ur (v 1., 2. , 3. 

letniku in na propedevtiki psihoterapije). Supervizorji v okviru supervizijske skupine vodijo, 

usmerjajo in podpirajo študente/ke v njihovem procesu teoretičnega in praktičnega učenja. 

 

V učnih bazah ima vsak študent/ka svojega mentorja/ico, pri katerem/i mora opraviti zadostno 

število ur prakse. Namen opazovanja in spremljanja mentorja/ice je spoznavanje raznih oblik 

psihosocialne pomoči, različnih pristopov, razvijanje in spoznavanje samega sebe in refleksija 

lastnih občutkov pri opazovanju procesov dela z ljudmi. Namen prakse v različnih učnih bazah 

je tudi spoznavanje mreže različnih strokovnih služb, ki nudijo razne oblike psihosocialne 

pomoči (javne službe, društva, nevladne organizacije, skupine za samopomoč…). Študenti/ke 

se v prvih dveh letih spoznajo z javnimi na eni in nevladnimi in zasebnimi psihosocialnimi 

ustanovami na drugi strani. Pomembno je tudi, da se spoznajo s psihosocialnimi pristopi pri 

delu s klienti različnih starosti. Na eni strani s populacijo otrok in mladostnikov in na drugi 

strani z odraslimi in starejšo populacijo. 

 

Eden izmed pomembnih vidikov opravljanja prakse pa je tudi spoznavanje življenjskega sveta 

klienta/ke, ki ga študent/ka doseže z izkušnjo prostovoljnega dela  

ali opazovanja strokovnjaka/inje pri delu. S soudeležbo praktikanta/ke pri opravljanju lažjih in 

strokovno nezahtevnih nalog se omogoči spoznavanje sveta klienta/ke, delovanje institucije 
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ter pomembna izkušnja ‘’lastne kože’’. Študentje/ke morajo pri opravljanju prakse izpolniti 

določen fond ur. Prakso lahko opravljajo v več različnih institucijah in po delih. 

 

Psihosocialno prakso lahko opravljajo študenti vseh letnikov in ni pogojeno z nobenih drugim 

dovoljenjem. Edina omejitev je višina ur, ki jih lahko en študent opravi v posamezni organizaciji 

(160 ur); v primerih 24urne prisotnosti študenta na praksi (tabori, spremljevalci, …) se prizna 

med 8 in največ 16 ur prakse, na podlagi natančnega opisa poteka dela na praksi za vsak 

opravljen dan. 

 

Izbor učnih baz poteka na podlagi uresničevanja cilja o spoznavanju mreže psihosocialnih 

organizacij glede na vrsto dela in ciljno populacijo.  

 

 

2.2. Termini in izvedba psihosocialne prakse 

 

Študent/ka mora na prvi stopnji fakultetnega študija opraviti skupno 480 ur prakse, vključno 

s pisanjem poročila (30 ur). Na posamezni učni bazi je lahko največ 20 delovnih dni oz. največ 

160 ur.  

 

Na drugi stopnji pa mora študent/ka opraviti 140 ur psihosocialne prakse v Psihoterapevtski 

ambulanti SFU Ljubljana. 

 

 

2.3. Glavni koraki poteka psihosocialne prakse 

 

1. Predstavitev učnih baz in pravilnika študentom/kam (odgovornost supervizorja). 

 
2. Prijava študentov/k v učno bazo (odgovornost študenta/ke). V primeru, da na 

seznamu učnih baz ni želene organizacije, znotraj katere želi študent/ka opravljati 

prakso, študent/ka posreduje organizaciji soglasje o sodelovanju z učno bazo 

(PRILOGA 1) in pogodbo (PRILOGA 2). Organizacija pošlje podpisano soglasje in 

pogodbo (v dveh izvodih) na sedež fakultete. Šele, ko sta slednja dokumenta 

podpisana s strani SFU Ljubljana in organizacijo, študent/ka lahko prične s prakso. S 

tem SFU Ljubljana potrdi ustreznost učne baze znotraj katere študent želi opravljati 

psihosocialno prakso.  

 

3. Prvi kontakt študenta/ke z mentorjem ter izdelava načrta prakse (PRILOGA 3) 

(odgovornost študenta/ke in mentorja). 

 

4. Študent/ka odda načrt prakse supervizorju, ki ga pregleda in podpiše. 



 

 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 

 

 
374 

 

5. Študent/ka naloži skeniran in podpisan načrt prakse na E-index, zavihek »Študijska 

praksa«. 

 
6. Sledi izvedba prakse znotraj organizacije (odgovornost mentorja/ice in študenta). 

 

7. Študent/ka ima čas za pisanje poročila o praksi (PRILOGA 4) in je po končanju prakse 

zavezan k predstavitvi prakse znotraj supervizijske skupine (odgovornost študenta). 

Študent/ka, mentor/ica in supervizor/ka  podpišejo poročilo o opravljeni praksi.  

 
8. Študent/ka naloži skenirano poročilo o opravljeni praksi z vsemi potrebnimi podpisi 

(PRILOGA 4), potrdilo o opravljeni praksi (PRILOGA 5) v E-index, zavihek »Študijska 

praksa«. 
 

9. Študent/ka elektronsko izpolnjeni evalvacijo psihosocialne prakse (PRILOGA 6) v E-

indexu, zavihek »Študijska praksa«. 

 

 

2.4. Obveznosti študentov v času opravljanja psihosocialne prakse 
 

▪ Se prijavi na razpis učnih baz (študentje/ke lahko predlagajo tudi lastno učno bazo 

supervizorju/ki prakse, ki jo odobri ali ne); 

▪ pred začetkom prakse vzpostavi stik z mentorjem/ico na učni bazi. 

▪ skupaj z mentorjem/ico na učni bazi pred začetkom prakse pripravi načrt prakse; 

▪ opravi prakso v obsegu, ki ga določa študijski program; 

▪ reflektira doživetja na praksi na supervizijski skupini; 

▪ med prakso sproti piše dnevnik, ki je sestavni del poročila (PRILOGA 4); 

▪ po koncu prakse napiše poročilo o praksi in ga predstavi na supervizijski skupini; 

▪ potem, ko supervizor/ka  in mentor/ica potrdita poročilo, naloži študent/ka poročilo 

skupaj s potrdilom o opravljeni praksi v E-index, zavihek »Študijska praksa«; 

▪ izpolni elektronsko evalvacijo lastne prakse znotraj organizacije; 

▪ skrbi, da zaključi prakso, tako da dobi pozitivno oceno prakse s strani mentorja/ice v učni 

bazi (ki ob sočasnem pregledu poročila izda potrdilo o opravljeni praksi – PRILOGA 5) in 

svojega supervizorja/ke; 

▪ spoštuje načelo zaupnosti in varovanja podatkov pacientov v učni bazi in osebnih 

informacij kolegov v zvezi s prakso v supervizijski skupini; 

▪ spoštuje glavne korake o poteku prakse znotraj organizacije (nanašajoč na prejšnjo točko) 
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2.5. Obveznosti supervizorjev v času opravljanja psihosocialne prakse 

 

▪ Se udeležuje supervizij s koordinatorjem/ko študijske prakse, mu poroča o morebitnih 

zapletih, pomislekih; 

▪ pripravi študente/ke na prakso, tako da jih seznani s cilji, nalogami in potekom prakse;  

▪ spodbuja in preverja, da študentje/ke pred začetkom prakse vzpostavijo stik z 

mentorjem/ico na učni bazi; 

▪ študentom/kam pred začetkom prakse s pomočjo mentorja/ice na učni bazi pomaga 

oblikovati načrt prakse, kjer upošteva študentove/kine želje, cilje prakse in realne 

možnosti učne baze; 

▪ skrbi za stike (po telefonu ali z obiskom učnih baz) z mentorji/icami študentov na učnih 

bazah, tako da so mentorji/ice na tekočem s cilji, vsebino in potekom prakse; 

▪ aktivno se vključi v reševanje zapletov, v primeru, da pride do njih pri opravljanju prakse;  

▪ na rednih srečanjih supervizijske skupine nudi supervizijo prakse, spodbuja pisanje 

dnevnika in refleksijo izkušenj iz prakse; 

▪ uči in spodbuja intervizijo študentov;  

▪ nudi pomoč pri izdelavi poročil o praksi in pri njihovi predstavitvi na supervizijski skupini; 

▪ prebere poročila študentov/k o praksi, jih oceni (opravljeno/neopravljeno) in podpiše; 

▪ ob zaključku študijskega leta supervizor/ka poskrbi, da študenti izpolnijo elektronsko 

evalvacijo supervizijskih skupin za študente; 

▪ ob zaključku prakse študenta, supervizor/ka poskrbi, da mentorji izpolnijo elektronsko 

evalvacijo psihosocialne prakse za organizacije. 

 

 

2.6. Obveznosti mentorjev na učnih bazah psihosocialne prakse 
 

▪ Opravi vse potrebne priprave za prihod študenta/ke na učno bazo in mu/ji zagotovi 

ustrezne pogoje za opravljanje prakse; 

▪ študentu/ki pred začetkom prakse  v osebnem stiku pomaga oblikovati načrt prakse, kjer 

upošteva študentove/kine želje, cilje prakse in realne možnosti učne baze; 

▪ sodeluje s koordinatorjem/ico prakse in s supervizorjem/ko. Še posebno se angažira, če 

pride do zapletov pri opravljanju prakse; 

▪ omogoči čas za redne konzultacije s študenti/kami glede konkretnih vprašanj v zvezi s 

prakso; 

▪ izda potrdilo za opravljeno študentovo/kino prakso (potrdilo o opravljeni obveznosti); 

▪ prebere poročilo študentov/k o praksi, jih podpiše in skrbi za izboljšave tudi tako, da 

upošteva povratne informacije študentov/k, supervizorjev/k in koordinatorja/ice prakse; 

▪ izpolnijo elektronsko evalvacijo psihosocialne prakse za organizacije. 
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2.7. Psihosocialna praksa  Propedevtika psihoterapije 

 
Program Propedevtika psihoterapije poteka eno šolsko leto. Tekom tega leta je potrebno 

opraviti 160 ur prakse v psihosocialnih ustanovah. Koraki in obveznosti so enaki kot za 

fakultetne študente in so opisani v poglavju 2.3. in 2.4. Za študente Propedevtike psihoterapije 

je obvezna prisotnost na supervizijskih skupinah (1,5KT). 

 

 

2.8. Psihosocialna praksa v Ambulanti fakultete za psihoterapevtsko 

znanost 

 

Na drugi stopnji študija je potrebno opraviti še 140 ur psihosocialne prakse znotraj SFU 

Ambulante. Postopek je enak, kot je opisan v prejšnjih poglavjih. Mentorici sta Brigita Korpar, 

koordinatorka ambulante, ki jo kontaktirate na elektronski naslov: brigita.korpar@sfu-

ljubljana.si ali na telefonsko številko: 051 382 484 in vodja ambulante dr. Tina Rahne Mandelj, 

ki jo kontaktirate na elektronski naslov tina.rahne@sfu-ljubljana.si ali na telefonsko številko 

068 19 89 31. Pred začetkom psihoterapevtske prakse (delo s klienti pod redno supervizijo) je 

potrebno opraviti vsaj 40 ur psihosocialne prakse v SFU Ambulanti. 

 

Psihosocialno prakso v ambulanti sestavljajo različna dela, ki obsegajo promocijo, pomoč pri 

oblikovanju vsebin spletnih strani, spoznavanje z dokumentacijo in načinom dela v ambulanti, 

pomoč pri urejanju in obdelavi podatkov, zbranih z raziskovanjem in pomoč pri izvedbi 

uvodnih postopkov. Praksa lahko zajema tudi različne vrste komunikacije s potencialnimi 

klienti ali širšim okoljem. Glede na interese specializanta, poprejšnja znanja in potrebe 

ambulante je zaželena tudi priprava in izvedba različnih projektov za študente in kliente oz. 

sodelovanje pri tem.  

 

O tem se študentje dogovarjajo glede na trenutne aktualne potrebe znotraj ambulante ter 

svoje želje, vendar je cilj prakse, da vsak spozna vsaj tri različna področja delovanja, s katerimi 

se bo lahko kot psihoterapevt kasneje srečeval. 

 

Vsak, ki želi delati v Ambulanti SFU, se najprej udeleži uvodnega seminarja za novince v 

trajanju 3 šolskih ur, ki ga vodi koordinatorka Brigita Korpar. Za udeležbo na seminarju je 

potrebna predhodna prijava na mail: ambulanta@sfu-ljubljana.si. Pred udeležbo izpolni še 

obrazce o do sedaj opravljenih predhodnih izkušnjah glede psihosocialne/psihiatrične prakse 

in drugega dela z ljudmi, o možnostih in željah glede aktivnega sodelovanja v Ambulanti ter 

morebitnih predhodnih psihoterapevtskih izkušnjah. Po opravljenem uvodnem seminarju 

skupaj z mentorico sestavijo načrt prakse za uvodnih 40 ur in preostalo psihosocialno prakso. 

  

mailto:brigita.korpar@sfu-ljubljana.si
mailto:brigita.korpar@sfu-ljubljana.si
mailto:tina.rahne@sfu-ljubljana.si
mailto:ambulanta@sfu-ljubljana.si
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2.9. Povezava prakse z raziskovanjem 

 

Študentom se bo za sodelovanje in pomoč pri raziskavah letno priznalo do 40 ur prakse. 

Raziskovalno delo je lahko v obliki zbiranja in obdelave podatkov, zbranih v dokumentaciji 

Ambulante SFU ali v obliki aktivne udeležbe v lastni oziroma tuji raziskavi. O aktivnostih glede 

raziskovanja/obdelave podatkov mora študent voditi dnevnik dela, ki mu ga potrdi 

raziskovalni mentor oz. mentor na praksi. 

 

3. PSIHIATRIČNA PRAKSA 

 

3.1. Cilji in pogoji za opravljanje psihiatrične prakse 

 
Študent/ka opravi prakso v učnih bazah, ki nudijo psihiatrično obliko pomoči. Učne vsebine in 

cilji psihiatrične prakse so: 

 

▪ spoznavanje okoliščin in institucij, v katerih poteka svetovalno in terapevtsko delo v okviru 

psihiatrične pomoči; 

▪ izvajanje svetovalnih in terapevtskih pogovorih, ki jih odobri mentor; 

▪ udeležba na timskih pogovorih v ustanovi; 

▪ spoznavanje in reflektiranje znanj in veščin za vzpostavljanje stika in za svetovalni pogovor 

z ljudmi, ki iščejo pomoč in svetovanje; 

▪ spoznavanje življenjskega sveta klienta; 

▪ spoznavanje diagnostike in specifike obravnave vsakega pacienta posebej; 

▪ spoznavanje dokumentiranja svetovalnih in terapevtskih storitev. 

 

Evalvacija študentovih/kinih teoretičnih znanj in praktičnih veščin poteka skupaj z mentorjem 

znotraj insitucije. V okviru supervizije mentorji vodijo in popravljajo študente/ke v njihovem 

procesu teoretičnega in praktičnega učenja. 

 

V učnih bazah ima vsak študent/ka svojega mentorja/ico, pri katerem/i mora opraviti zadostno 

število ur prakse. Namen opazovanja in spremljanja mentorja/ice je spoznavanje raznih oblik 

psihiatrične pomoči, različnih pristopov, razvijanje in spoznavanje samega sebe in refleksija 

lastnih občutkov pri opazovanju procesov dela z ljudmi. Namen prakse v učnih bazah za 

psihiatrično prakso je tudi spoznavanje mreže različnih profilov zaposlenih, ki sodelujejo pri 

zdravljenju psihiatričnih pacientov. Pomembno je tudi, da se študenti spoznajo s psihiatričnim 

zdravljenjem pacientov znotraj različnih starostih skupin in različnimi diagnostičnimi 

problematikami.  

 

Eden izmed pomembnih vidikov opravljanja prakse pa je tudi spoznavanje življenjskega sveta 

pacienta, ki ga študent/ka doseže preko individualnih pogovorov z njim, na pobudo mentorja. 

V okviru opravljanja psihiatrične prakse študenti/ke ne izvajajo psihoterapije s psihiatričnimi 



 

 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 

 

 
378 

pacienti, temveč se z aktivnim sodelovanjem študenta/ke pri opravljanju lažjih in strokovno 

nezahtevnih nalog omogoči spoznavanje sveta pacienta, delovanje institucije ter pomembna 

izkušnja ‘’lastne kože’’. Študentje/ke morajo pri opravljanju prakse izpolniti določen fond ur.  

 

3.2. Potek psihiatrične prakse 
 

Potek psihiatrične prakse se razlikuje od organizacije oz. psihiatra, kjer študent prakso 

opravlja. Zato so opisani posamezni poteki prakse za vsako organizacijo oz. posameznega 

psihiatra posebej ter zraven opredeljeni ključi za izračun stroška prakse za posameznega 

študenta.  

 

Študent se lahko odloča med več različnimi načini opravljanja psihiatrične prakse in sicer: 

1. na način, da prakso v celoti opravi v eni od institucij (na oddelku za psihiatrijo,  pri 

zasebnem psihiatru ali psihosocialni instituciji s psihiatrično populacijo, pod okriljem 

mentorstva psihiatra, ki tam opravlja psihiatrično dejavnost) ali 

2. na način, da študent deloma opravi prakso v instituciji (na oddelku za psihiatrijo) in deloma 

pri zasebnem psihiatru.  

 

Spodaj sledijo opisi načinov pristopa k opravljanju psihiatrične prakse znotraj institucij in pri 

zasebnih psihiatrih. Plačilo prakse zavisi od tega na kakšen način si študent želi opraviti prakso 

(samo v instituciji ali deloma tudi pri zasebnem psihiatru). Celoten znesek prakse študent 

poravna SFU Ljubljani in ga po potrebi preračuna skupaj s koordinatorjem prakse na SFU 

Ljubljana. Višina plačila je odvisna od števil ur, ki jih študent želi opraviti in dolžine opravljanja 

prakse (plačilo zavarovanja za čas opravljanja prakse je potrebno poravnati za vsak mesec 

posebej, ne glede na to koliko ur študent v tekočem mesecu opravi ur prakse).  

 

3.2.1. Univerzitetni klinični center Maribor (Oddelek za psihiatrijo) 

 
Glavni koraki poteka prakse znotraj UKC Maribor: 

 

1. Študenti se seznanijo s celotnim pravilnikom študijske prakse SFU Ljubljana. Zadnja 

verzija pravilnika je objavljena na interni spletni strani fakultete (zavihek »Praksa«).  

 

2. Prijava študentov/k v učno bazo UKC Maribor (odgovornost študenta/ke).  
Študent se najprej prijavi za opravljanje psihiatrične prakse pri koordinatorju za prakso na 

SFU Ljubljana. Vsako leto lahko opravlja prakso znotraj UKC Maribor le določeno število 

študentov, trenutno sprejemajo kvoto dveh praktikantov na leto, samo enega naenkrat. 

Koordinator vam bo povedal ali je še kakšno prosto mesto.  

 

3. Študent PRED pričetkom prakse poravna stroške prakse in strošek zavarovanja za 

čas opravljanja psihiatrične prakse.  
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Strošek prakse si vsak posamezen študent izračuna glede na njegov osebni 

načrt prakse.  

 

 

Strošek prakse zajema dva sklopa: 

a. STROŠEK PSIHIATRIČNE PRAKSE 

Za en (1) teden opravljanja prakse oz. za opravljanje prakse za pet (5) delovnih 

dni, znaša strošek 23,6 eur.  

b. STROŠEK ZAVAROVANJA 

Strošek zavarovanja se obračuna mesečno, ne glede na to koliko ur prakse v 

tem obdobju študent opravi . Znesek mesečnega zavarovanja znaša: 4,58 eur. 

 

 

Primer izračuna:  

Če bi želeli opravljati prakso enkrat tedensko (vsak četrtek), v obdobju petih 

mesecev (kar znese skupno 160 ur), bi znesek psihiatrične prakse znašal: 

- (za 20 delovnih dni) x 23,6 eur = 94,4 eur.  

Zraven se prišteje še strošek zavarovanja (strošek zavarovanja za en mesec znaša 

14,33 EUR):  

- (za obdobje petih mesecev) 5 x 14,33 eur = 71,65 eur 

 

Skupen strošek prakse (za 160 eur prakse, za obdobje petih mesecev):  

94,4 eur + 71,65 eur = 166,05 eur 

Letni strošek prijave študenta v zavarovanje poravna SFU Ljubljana. 

 

Strošek prakse in zavarovanja študent poravna v ENKRATNEM ZNESKU na: 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU 

Ljubljana) 

Rovšnikova ulica 2 

1000 Ljubljana 

TRR: SI56  34000-1015852361 

SKLIC: datum plačila (npr. 01042015) 

ZADEVA: Plačilo psihiatrične prakse 

 

Ko študent poravna strošek prakse in zavarovanja, sporoči koordinatorju prakse, 

da je poravnal vse obveznosti in v  E-index naloži “Časovni načrt in finančni izračun 

psihiatrične prakse” (PRILOGA 9). Koordinator mu nato izda “Napotnico za 

psihiatrično prakso”, s katero lahko pristopi k začetku opravljanja prakse v UKC 

Maribor. 

 

4. Prvi kontakt študenta/ke neposredno z mentorjem/mentorico UKC Maribor – 

kontaktni podatki v seznamu učnih baz (odgovornost študenta/ke). Študent posreduje 

v kadrovski oddelek »Napotnico za psihiatrično prakso«, ki ga prejme od koordinatorja 
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prakse na SFU Ljubljana. SFU Ljubljana z izdajo napotnice jamči, da je študent, ki želi 

opravljati psihiatrično prakso, študent SFU Ljubljana in da je poravnal v naprej vse 

obveznosti v zvezi s prakso. Nato študent posreduje koordinaroju prakse na SFU 

Ljubljana točen datum pričetka psihiatrične prakse (da ga lahko fakulteta ustrezno 

zavaruje).  

 

5. Študent podpiše pogodbo z UKC Maribor. 

 

6. Sledi izvedba prakse znotraj organizacije (odgovornost dodeljenega mentorja/ice in 

študenta). 

 

7. Študent/ka ob koncu prakse prejme potrdilo o opravljeni psihiatrični praksi s strani 

UKC Maribor (predlog obrazca za izdajo potrdila je del prilog tega dokumenta – 

PRILOGA 5).  
8. Kopijo potrdila študent naloži v E-indeks, zavihek »Študijska praksa«. Prav tako 

študent ob potrdilu elektronsko izpolni »Evalvacijo psihiatrične prakse za študente«. 

 

 

 

3.2.2. Psihiatrična ambulanta Bojana Filipiča, dr. med., spec. psih. in psihoterapevt 

  
Glavni koraki poteka prakse znotraj Psihiatrične ambulante Bojana Filipiča: 

 

1. Študenti se seznanijo s celotnim pravilnikom študijske prakse SFU Ljubljana. Zadnja 

verzija pravilnika je objavljena na spletni strani fakultete. Na interni strani fakultete 

študenti najdejo zadnjo verzijo seznama vseh učnih baz.  

 

2. Prijava študentov/k v učno bazo Psihiatrične ambulante Bojana Filipiča (odgovornost 

študenta/ke).  
Študent se najprej prijavi za opravljanje psihiatrične prakse pri koordinatorju za prakso na 

SFU Ljubljana. Vsako leto lahko opravlja prakso znotraj slednje ambulante le določeno 

število študentov. Koordinator vam bo povedal ali je še kakšno prosto mesto.  

 

3. Študent PRED pričetkom prakse poravna stroške prakse in strošek zavarovanja za čas 

opravljanja psihiatrične prakse.  
Strošek prakse si vsak posamezen študent izračuna glede na njegov osebni 

načrt prakse.  

Strošek prakse zajema dva sklopa: 

c. STROŠEK PSIHIATRIČNE PRAKSE 

Za 40 ur psihiatrične prakse, znaša strošek 200 eur.  
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d. STROŠEK ZAVAROVANJA 

Strošek zavarovanja se obračuna mesečno, ne glede na to koliko ur prakse v 

tem obdobju študent opravi. Znesek mesečnega zavarovanja znaša: 4,58 eur. 

 

 

Primer izračuna:  

Če boste opravljati v Psihiatrični ambulanti Bojana Filipiča povprečno 4 ure 

prakse/dan, v obdobju enega meseca (kar znese skupno 40 ur za 10 obiskov), 

znesek psihiatrične prakse znaša fiksnih 200 eur.  

Zraven se prišteje še strošek zavarovanja:  

1 (za obdobje enega meseca) x 4,58 eur = 14,33 eur 

Skupen strošek prakse (za 160 eur prakse, za obdobje enega meseca):  

200 eur + 14,33 eur = 214,33 eur 

Letni strošek prijave študenta v zavarovanje poravna SFU Ljubljana. 

 

 

Strošek prakse in zavarovanja študent poravna v ENKRATNEM ZNESKU na: 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU 

Ljubljana) 

Rovšnikova ulica 2 

1000 Ljubljana 

TRR: SI56  34000-1015852361 

SKLIC: datum plačila (npr. 01042015) 

ZADEVA: Plačilo psihiatrične prakse 

 

Ko študent poravna strošek prakse in zavarovanja, sporoči koordinatorju prakse, 

da je poravnal vse obveznosti in v  E-index naloži izpolnjen “Časovni načrt in 

finančni izračun psihiatrične prakse” (PRILOGA 9). Koordinator mu nato izda 

“Napotnico za psihiatrično prakso”, s katero lahko pristopi k začetku opravljanja 

prakse v Psihiatrični ambulanti Bojana Filipiča. 

 

4. Prvi kontakt študenta/ke z Bojanom Filipičem – kontaktni podatki so v seznamu učnih 

baz (odgovornost študenta/ke). Študent posreduje psihiatru »Napotnico za psihiatrično 

prakso«, ki ga prejme od koordinatorja prakse na SFU Ljubljana. SFU Ljubljana z izdajo 

napotnice jamči, da je študent, ki želi opravljati psihiatrično prakso, študent SFU Ljubljana 

in da je poravnal v naprej vse obveznosti v zvezi s prakso. Nato študent posreduje 

koordinaroju prakse na SFU Ljubljana točen datum pričetka psihiatrične prakse (da ga 

lahko fakulteta ustrezno zavaruje na ZZZS).  

 

5. Sledi izvedba prakse znotraj ambulante (odgovornost Bojana Filipiča in študenta). 
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6. Študent/ka ob koncu prakse prejme potrdilo o opravljeni psihiatrični praksi s strani 

Psihiatrične ambulante Bojana Filipiča (predlog obrazca za izdajo potrdila je del prilog 

tega dokumenta – PRILOGA 5).  

 

7. Skenirano verzijo potrdila študent naloži v  E-index (zavihek » študijska praksa«). Prav 

tako študent ob potrdilu elektronsko izpolni »Evalvacijo psihiatrične prakse za 

študente«.  

 

 
3.2.3. Zasebna psihiatrična ordinacija Petra Kapša, dr. med., spec. psih.  

  
Glavni koraki poteka prakse znotraj Zasebne psihiatrične ordinacije Petra Kapša: 

 

1. Študenti se seznanijo s celotnim pravilnikom študijske prakse SFU Ljubljana. Zadnja 

verzija pravilnika je objavljena na spletni strani fakultete. Na interni strani fakultete 

študenti najdejo zadnjo verzijo seznama vseh učnih baz.  

 

2. Prijava študentov/k v učno bazo Zasebne psihiatrične ordinacije Peter Kapša 

(odgovornost študenta/ke).  
Študent se najprej prijavi za opravljanje psihiatrične prakse pri koordinatorju za prakso na 

SFU Ljubljana. Vsako leto lahko opravlja prakso znotraj slednje ambulante le določeno 

število študentov. Koordinator vam bo povedal ali je še kakšno prosto mesto.  

 

3. Študent PRED pričetkom prakse poravna stroške prakse in strošek zavarovanja za čas 

opravljanja psihiatrične prakse.  
Strošek prakse si vsak posamezen študent izračuna glede na njegov osebni 

načrt prakse.  

Strošek prakse zajema dva sklopa: 

e. STROŠEK PSIHIATRIČNE PRAKSE 

Za 40 ur psihiatrične prakse, znaša strošek 200 eur.  

f. STROŠEK ZAVAROVANJA 

Strošek zavarovanja se obračuna mesečno, ne glede na to koliko ur prakse v 

tem obdobju študent opravi. Znesek mesečnega zavarovanja znaša: 14,33 eur. 

 

Primer izračuna:  

Če boste opravljati v Zasebni psihiatrični ordinaciji Petra Kapša povprečno 4 ure 

prakse/dan, v obdobju enega meseca (kar znese skupno 40 ur za 10 obiskov), 

znesek psihiatrične prakse znaša fiksnih 200 eur.  

 

 

Zraven se prišteje še strošek zavarovanja:  
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1 (za obdobje enega meseca) x 14,33 eur = 14,33 eur 

Skupen strošek prakse (za 160 eur prakse, za obdobje enega meseca):  

200 eur + 14,33 eur = 214,33 eur 

 

Strošek prakse in zavarovanja študent poravna v ENKRATNEM ZNESKU na: 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU 

Ljubljana) 

Rovšnikova ulica 2 

1000 Ljubljana 

TRR: SI56  34000-1015852361 

SKLIC: datum plačila (npr. 01042015) 

ZADEVA: Plačilo psihiatrične prakse 

 

Ko študent poravna strošek prakse in zavarovanja, sporoči koordinatorju prakse, 

da je poravnal vse obveznosti in v  E-index naloži “Časovni načrt in finančni izračun 

psihiatrične prakse” (PRILOGA 9). Koordinator mu nato izda “Napotnico za 

psihiatrično prakso”, s katero lahko pristopi k začetku opravljanja prakse v 

Psihiatrični ambulanti Bojana Filipiča. 

 

4. Prvi kontakt študenta/ke s Petrom Kapšem – kontaktni podatki so v seznamu učnih baz 

(odgovornost študenta/ke). Študent posreduje psihiatru »Napotnico za psihiatrično 

prakso«, ki ga prejme od koordinatorja prakse na SFU Ljubljana. SFU Ljubljana z izdajo 

napotnice jamči, da je študent, ki želi opravljati psihiatrično prakso, študent SFU Ljubljana 

in da je poravnal v naprej vse obveznosti v zvezi s prakso. Nato študent posreduje 

koordinaroju prakse na SFU Ljubljana točen datum pričetka psihiatrične prakse (da ga 

lahko fakulteta ustrezno zavaruje na ZZZS).  

 

5. Sledi izvedba prakse znotraj ambulante (odgovornost Petra Kapša in študenta). 

 

6. Študent/ka ob koncu prakse prejme potrdilo o opravljeni psihiatrični praksi s strani 

Zasebne psihiatrične ordinacije Petra Kapša (predlog obrazca za izdajo potrdila je del 

prilog tega dokumenta – PRILOGA 5).  

 
Skenirano verzijo potrdila študent naloži v  E-index (zavihek »študijska praksa«). Prav tako 

študent ob potrdilu elektronsko izpolni izpolnjeno »Evalvacijo psihiatrične prakse za 

študente« (PRILOGA 10). 
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3.2.4. Zasebna psihiatrična ordinacija Temza – superego d.o.o.; dr. Mira Ahlin 
 

Glavni koraki poteka prakse znotraj psihiatrične ordinacije Temza – superego d.o.o.: 

 

1. Študenti se seznanijo s celotnim pravilnikom študijske prakse SFU Ljubljana. Zadnja 

verzija pravilnika je objavljena na spletni strani fakultete. Na interni strani fakultete 

študenti najdejo zadnjo verzijo seznama vseh učnih baz.  

 

2. Prijava študentov/k v učno bazo psihiatrične ordinacije Temza – superego d.o.o.: 

 (odgovornost študenta/ke).  
Študent se najprej prijavi za opravljanje psihiatrične prakse pri koordinatorju za prakso na 

SFU Ljubljana. Vsako leto lahko opravlja prakso znotraj slednje ambulante le določeno 

število študentov. Koordinator vam bo povedal ali je še kakšno prosto mesto.  

 

3. Študent PRED pričetkom prakse poravna stroške prakse in strošek zavarovanja za čas 

opravljanja psihiatrične prakse.  
Strošek prakse si vsak posamezen študent izračuna glede na njegov osebni 

načrt prakse.  

 

STROŠEK ZAVAROVANJA 

Strošek zavarovanja se obračuna mesečno, ne glede na to koliko ur prakse v 

tem obdobju študent opravi. Znesek mesečnega zavarovanja znaša: 14,33 

eur. 

 
Strošek prakse in zavarovanja študent poravna v ENKRATNEM ZNESKU na: 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

(SFU Ljubljana) 

Rovšnikova ulica 2 

1000 Ljubljana 

TRR: SI56  34000-1015852361 

SKLIC: datum plačila (npr. 01042015) 

ZADEVA: Plačilo psihiatrične prakse 

 

Ko študent poravna strošek zavarovanja, sporoči koordinatorju prakse, da je 

poravnal vse obveznosti in v  E-index naloži “Časovni načrt in finančni izračun 

psihiatrične prakse” (PRILOGA 9). Koordinator mu nato izda “Napotnico za 

psihiatrično prakso”, s katero lahko pristopi k začetku opravljanja prakse. 

 

4. Prvi kontakt študenta/ke z dr. Miro Ahlin – kontaktni podatki so v seznamu učnih baz 

(odgovornost študenta/ke). Študent posreduje psihiatru »Napotnico za psihiatrično 

prakso«, ki ga prejme od koordinatorja prakse na SFU Ljubljana. SFU Ljubljana z izdajo 

napotnice jamči, da je študent, ki želi opravljati psihiatrično prakso, študent SFU Ljubljana 
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in da je poravnal v naprej vse obveznosti v zvezi s prakso. Nato študent posreduje 

koordinaroju prakse na SFU Ljubljana točen datum pričetka psihiatrične prakse (da ga 

lahko fakulteta ustrezno zavaruje na ZZZS).  

 

5. Sledi izvedba prakse znotraj ambulante (odgovornost ustanove in študenta). 

 

6. Študent/ka ob koncu prakse prejme potrdilo o opravljeni psihiatrični praksi s strani 

psihiatrične ordinacije Temza d.o.o. (predlog obrazca za izdajo potrdila je del prilog tega 

dokumenta – PRILOGA 5).  

 
Skenirano verzijo potrdila študent naloži v  E-index (zavihek »študijska praksa«). Prav tako 

študent ob potrdilu elektronsko izpolni izpolnjeno »Evalvacijo psihiatrične prakse za 

študente« (PRILOGA 10). 

 

 

 

3.2.5. Zasebna psihiatrična ordinacija MCL, psihiatrična odinacija d.o.o., dr. Andrea 

Užmah, med., spec. psih.  

  
Glavni koraki poteka prakse znotraj Zasebne psihiatrične ordinacije Petra Kapša: 

 

1. Študenti se seznanijo s celotnim pravilnikom študijske prakse SFU Ljubljana. Zadnja 

verzija pravilnika je objavljena na spletni strani fakultete. Na interni strani fakultete 

študenti najdejo zadnjo verzijo seznama vseh učnih baz.  

 

2. Prijava študentov/k v učno bazo Zasebne psihiatrične ordinacije Peter Kapša 

(odgovornost študenta/ke).  
Študent se najprej prijavi za opravljanje psihiatrične prakse pri koordinatorju za prakso na 

SFU Ljubljana. Vsako leto lahko opravlja prakso znotraj slednje ambulante le določeno 

število študentov. Koordinator vam bo povedal ali je še kakšno prosto mesto.  

 

3. Študent PRED pričetkom prakse poravna stroške prakse in strošek zavarovanja za čas 

opravljanja psihiatrične prakse.  
Strošek prakse si vsak posamezen študent izračuna glede na njegov osebni 

načrt prakse.  

Strošek prakse zajema dva sklopa: 

 

a. STROŠEK PSIHIATRIČNE PRAKSE 

Za en dan (8h) ur psihiatrične prakse, znaša strošek 50 eur.  
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b. STROŠEK ZAVAROVANJA 

Strošek zavarovanja se obračuna mesečno, ne glede na to koliko ur prakse v 

tem obdobju študent opravi. Znesek mesečnega zavarovanja znaša: 14,33 eur. 

 

Primer izračuna:  

Če boste opravljati v Zasebni psihiatrični ordinaciji MCL povprečno 1 dan v 

tednu v obdobju enega meseca (4 tedni = 4 dni prakse v enem mesecu), znesek 

psihiatrične prakse znaša fiksnih 200 eur.  

Zraven se prišteje še strošek zavarovanja:  

1 (za obdobje enega meseca) x 14,33 eur = 14,33 eur 

Skupen strošek prakse (za 160 eur prakse, za obdobje enega meseca):  

200 eur + 14,33 eur = 214,33 eur 

 

Strošek prakse poravna študent neposredno uči bazi, zavarovanje študent 

poravna Fakulteti, na naslov: 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

(SFU Ljubljana) 

Rovšnikova ulica 2 

1000 Ljubljana 

TRR: SI56  34000-1015852361 

SKLIC: datum plačila (npr. 01042015) 

ZADEVA: Plačilo psihiatrične prakse 

 

Ko študent poravna strošek zavarovanja, sporoči koordinatorju prakse, da je 

poravnal vse obveznosti do fakultete in v  E-index naloži “Časovni načrt in 

finančni izračun psihiatrične prakse” (PRILOGA 9). Koordinator mu nato izda 

“Napotnico za psihiatrično prakso”, s katero lahko pristopi k začetku 

opravljanja prakse. 

 

4. Prvi kontakt študenta/ke z dr. Andreo Užmah – kontaktni podatki so v seznamu učnih baz 

(odgovornost študenta/ke). Študent posreduje psihiatru »Napotnico za psihiatrično 

prakso«, ki ga prejme od koordinatorja prakse na SFU Ljubljana. SFU Ljubljana z izdajo 

napotnice jamči, da je študent, ki želi opravljati psihiatrično prakso, študent SFU Ljubljana 

in da je poravnal v naprej vse obveznosti v zvezi s prakso. Nato študent posreduje 

koordinaroju prakse na SFU Ljubljana točen datum pričetka psihiatrične prakse (da ga 

lahko fakulteta ustrezno zavaruje na ZZZS).  

 
5. Sledi izvedba prakse znotraj ambulante (odgovornost Andree Užmah in študenta). 
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6. Študent/ka ob koncu prakse prejme potrdilo o opravljeni psihiatrični praksi s strani MCL, 

psihiatrična ordinacija d.o.o. (predlog obrazca za izdajo potrdila je del prilog tega 

dokumenta – PRILOGA 5).  

 
Skenirano verzijo potrdila študent naloži v  E-index (zavihek »študijska praksa«). Prav tako 

študent ob potrdilu elektronsko izpolni izpolnjeno »Evalvacijo psihiatrične prakse za 

študente« (PRILOGA 10). 

 

a. Obveznosti s strani študentov v času opravljanja psihiatrične 

prakse 

 
▪ Se podrobno seznanijo s »Pravilnikom o študijski praksi«; 

▪ Sledijo korakom, ki so opisani pod podpoglavjem »Potek psihiatrične prakse«, glede 

na organizacijo, ki jo izberejo; 

▪ V primeru, da vzpostavijo kontakt s katero drugo psihiatrično ustanovo, najprej 

kontaktirajo koordinatorja prakse na SFU Ljubljana, da uredi pogodbo in sklene ostale 

potrebne dogovore; 

▪ Študent pred začetkom poravna strošek prakse, ki vključuje tudi zavarovanje v času 

opravljanja psihiatrične prakse; 

▪ Študent v E-index (zavihek »študijska praksa«) naloži obrazec »Časovni načrt in 

finančni izračun psihiatrične prakse« (PRILOGA 9) in obvesti koordinatorja prakse o 

poravnanih stroških; 

▪ Ob koncu opravljene prakse študent v E-index (zavihek »študijska praksa«)  naloži 

potrdilo o opravljeni praksi in izpolni elektronsko evalvacijo o psihiatrični praksi. 

 

b. Obveznosti s strani mentorjev v času opravljanja psihiatrične 

prakse 

 
▪ Poskrbijo, da študenti opravljajo delo, ki je zanje ustrezno (glede na izkušnje in letnik 

študija); 

▪ Poskrbijo za pogoje opravljanja prakse za vsakega študenta posebej; 

▪ Na koncu poskrbijo, da študentu organizacija izda potrdilo o opravljeni praksi s 

številom opravljenih ur. Predlogo potrdila najdejo tudi v tem pravilniku (PRILOGA 5); 

▪ V primeru nejasnosti, problemov se najprej obrnejo na kadrovsko službo znotraj 

njihove organizacije oz. na koordinatorja študijske prakse na SFU Ljubljana; 

▪ Na koncu šolskega leta vodja kadrovskega oddelka oz. vodja institucije izpolni 

elektronsko evalvacijo. Prav tako posreduje število opravljenih ur posameznih 

mentorjev v primeru, da mentorji želijo ob koncu leta prejeti potrdilo o mentorstvu 

študentov 
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4. PSIHOTERAPEVTSKA PRAKSA  

 
Študenti morajo opraviti minimalno 630 ur psihoterapevtske prakse ter 150 ur supervizije. 

Psihoterapevtsko prakso začnejo študenti opravljati v Psihoterapevtski ambulanti Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, kjer morajo opraviti 100 ur. 

Študenti imajo zagotovljen prostor (terapevtsko sobo) in redno supervizijo. 

 

V Psihoterapevtski ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani lahko dela z odraslimi pacienti tisti specializant, ki: 

▪ ima opravljeno diplomo prve stopnje (bakalavreata) psihoterapije  

▪ je vpisan v 2. (ali višji) letnik specialističnega študija  

▪ ima opravljene vse izpite prvega letnika specialističnega študija 

▪ ima opravljenih vsaj 40 uvodnih ur psihosocialne prakse v ambulanti SFU Ljubljana  

▪ ima opravljenih minimalno 80 ur osebne izkušnje iz izbranega pristopa (oz. skladno z 

določili posameznega pristopa) 

▪ ima dovoljenje s strani nosilca pristopa za začetek opravljanja psihoterapevtskega 

dela 

▪ podpišejo pogodbo o sodelovanju s Psihoterapevtsko ambulanto Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

 
V času dela v naši ambulanti, se specializant vključi v dve obliki ambulantne supervizije. Prva 

je supervizija pristopa, ki poteka individualno oz. v malih skupinah 1x mesečno 2 šolski uri. 

Druga je interdisciplinarna skupinska supervizija, ki poteka v skupinah do 15 specializantov ter 

je prav tako organizirana 1x mesečno po 2 šolski uri. Vodijo jo supervizorji različnih 

terapevtskih pristopov. Obe superviziji sta obvezni, kot tudi sodelovanje na ostalih sestankih, 

ki so organizirani za sodelavce Ambulante. 

 

Po opravljenih 100 urah v naši ambulanti, lahko študent začne s psihoterapevtsko prakso v 

drugih ustanovah ali v lastni praksi, za kar potrebuje dovoljenje ambulantnega supervizorja. 

Še naprej pa je obvezna redna supervizija.  

 
Dodatne zahteve pri specialističnem študiju Psihoanaliza: 

• študent je vpisan v 3. letnik specialističnega študija  

• študent ima opravljene vse izpit, vključno z izpiti 2.letnika 

• poleg 80 ur osebne izkušnje ima opravljenih 80 ur skupinske psihoanalize s svojim 

letnikom 
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5. OBVEZNOSTI KOORDINATORJA PRAKSE  
 

1. Skrbi za ustrezno število učnih baz in za sklepanje pogodb z učnimi bazami; 

2. vodi register učnih baz, mentorjev/ic in drugih odgovornih na učnih bazah; 

3. izvaja redne supervizije s supervizorji; 

4. skupaj z ostalimi supervizorji informira študente/ke o ciljih, možnostih in poteku 

opravljanja prakse; 

5. odloča o ustreznosti učnih baz, ki jih predlagajo študentje/ke sami; 

6. koordinira potek prakse, tako da stalno vključuje povratne informacije študentov/k, 

supervizorjev in mentorjev/ic; 

7. skrbi za kontinuirano evalvacijo učnih baz; 

8. skrbi za izdajanje potrdil o mentorstvu mentorjem in učnim bazam. 

 

6. NAGRADE, UGODNOSTI IN SPODBUJANJE MENTORJEV V UČNIH 

BAZAH  

 

6.1. Nagrade, ugodnosti in spodbujanje mentorjev v učnih bazah za 

psihosocialno prakso 

 
Mentorjev/ic v učnih bazah za psihosocialno prakso se ne plačuje, vendar pa imajo 

mentorji/ice razne ugodnosti, saj lahko pridobijo: 

▪ potrdilo o mentorstvu,  

▪ možnost brezplačne udeležbe na seminarjih, ki jih za zunanje strokovne sodelavce organizira 

SFU Ljubljana,  

▪ 25 % popust pri publikacijah SFU Ljubljana, 

▪ 5 % popust pri šolnini v primeru, da se mentor/ica odloči za vpis na študij psihoterapevtske 

znanosti. 

Poleg navedenega učne baze pridobijo certifikat učne baze in mentorji/ice potrdilo o 

mentorstvu psihosocialne prakse študija. V ta namen organizacija, ki je odgovorna za izvedbo 

psihosocialne prakse ob koncu leta pošlje koordinatorju prakse na SFU Ljubljana točne 

podatke vseh mentorjev, s številom opravljenih mentorskih ur ter izpolnjeno »Evalvacijo 

psihosocialne prakse za organizacije« (PRILOGA 8).  

 

6.2. Nagrade, ugodnosti in spodbujanje mentorjev v učnih bazah za 

psihiatrično prakso 

 

Mentorji v učnih bazah za psihosocialno prakso lahko prejmejo honorar, ki je odvisen od 

pogodbe med organizacijo in SFU Ljubljana. Vsaka posamična organizacija ima v naprej 
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določeno postavko plačila psihiatrične prakse, ki jo mora študent poravnati pred pričetkom 

prakse.  

 

Mentor lahko ob koncu študijskega leta prejme tudi potrdilo s strani SFU Ljubljana o 

mentoriranju psihiatrične prakse v tekočem študijskem letu. V ta namen nam posreduje 

število študentov in število mentorskih ur za vsakega študenta posebej.  

 

7. KONTAKTI in KORISTNE POVEZAVE 

 

 

Splošne vloge in obrazci, datumi obravnav Komisije za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ): 

http://sfu–ljubljana.si/index.php/vloge–in–prosnje–za–komisijo–za–studijske–in–

studentskezadeve/ 

 

Študijska praksa; Pravilnik; Seznami učnih baz: 

http://sfu–ljubljana.si/index.php/studijska–praksa 

 

Načrt, potrdilo, poročilo študijske prakse, dogovor in soglasje za vzpostavitev nove učne baze: 

http://sfu–ljubljana.si/index.php/studijska–praksa–obrazci/ 

 

8. PRILOGE 

 
PRILOGA 1: Soglasje o vzpostavitvi učne baze 

PRILOGA 2: Pogodba med SFU Ljubljana in organizacijo – dogovor o praktičnem delu 

PRILOGA 3: Obrazec »Načrt prakse« 

PRILOGA 4: Obrazec »Poročilo opravljene psihosocialne prakse« 

PRILOGA 5: Obrazec »Potrdilo o opravljeni študijski praksi« 

PRILOGA 6: Evalvacija psihosocialne prakse za študente 

PRILOGA 7: Evalvacija tutorskih skupin za študente 

PRILOGA 8: Evalvacija psihosocialne prakse za organizacije 

PRILOGA 9: Časovni načrt in finančni izračun psihiatrične prakse 

PRILOGA 10: Evalvacija psihiatrične prakse za študente 

PRILOGA 11: Evalvacija psihiatrične prakse za organizacije 
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PRILOGA 1 

 

 

SOGLASJE O VZPOSTAVITVI UČNE BAZE 
 

 

 

Ustanova: Vpišite naziv ustanove 

Odgovorna oseba: Vpišite ime in priimek odgovorne osebe 

Naslov: Vpišite naslov ustanove 

Telefon in e-mail naslov: Vpišite telefon in e-mail odgovorne osebe 

Kontaktna oseba: Vpišite ime in priimek kontaktne osebe, če to ni odgovorna oseba 

Telefon in e-mail naslov: Vpišite telefon in e-mail kontaktne osebe, če to ni odgovorna oseba 

 

 

 

Soglašamo, da se v naši ustanovi za obdobje Vpišite število študijskih let ali vpišite neomejeno 

študijskih let, vzpostavi ustrezna učna baza za izvajanje študija psihoterapije, ki poteka pod okriljem 

Fakultete za psihoterapevtsko znanost SFU v Ljubljani. Vaša učna baza bomo od študijskega leta  

Vpišite študijsko leto dalje.  

 

 

Ime in priimek odgovorne osebe 

 

Žig 

 

 

 

V Vpišite kraj, dne Vpišite datum. 
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PRILOGA 2 

 

1. FAKULTETA ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI,  

Rovšnikova ulica 2, 1000 Ljubljana,  ki jo zastopa direktor, mag. Miran Možina (v nadaljevanju: SFU Ljubljana)  

in 

2. UČNA BAZA, V KATERI SE OPRAVLJA PRAKSA: 

naziv in sedež učne baze, ki jo zastopa direktor ime in priimek direktorja učne baze, matična številka iz ROS: 

matična številka, davčna številka davčna številka, šifra dejavnosti šifra dejavnosti, (v nadaljevanju: učna baza). 

 

Skleneta po predhodnem dogovoru: 

 

DOGOVOR O PRAKTIČNEM DELU  

 

I. 

S to pogodbo pogodbene stranke urejajo vse medsebojne pravice in obveznosti v času izvajanja praktičnega 

dela v učni bazi, ki je sestavni del fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti, ki ga izvaja SFU Ljubljana. 

 

I.a 

Dogovor se sklepa za obdobje vpišite število študijskih let ali neomejeno študijskih let. 

 

II. 

Pogodbene stranke se sporazumejo, da je za izvajanje praktičnega usposabljanja v učni bazi odgovoren(a) 

mentor(ica), ki neposredno usmerja, spremlja in koordinira potek prakse. SFU Ljubljana in praktikantu pa 

posreduje opisno oceno o uspešnosti praktičnega usposabljanja v učni bazi. 

Mentor/ica prejme za opravljeno delo:  

- potrdilo o mentorstvu,  

- možnost brezplačne udeležbe na seminarjih, ki jih za zunanje strokovne sodelavce organizira SFU Ljubljana,  

- 25 % popust pri publikacijah SFU Ljubljana, 

- 5 % popust pri šolnini v primeru, da se mentor/ica odloči za vpis na študij psihoterapevtske znanosti. 

 

III. 

Hkrati lahko v učni bazi opravlja praktično delo število študentov študent/je/ov. Skupno jih lahko v 

študijskem letu opravlja prakso število študentov študentov. 

 

IV. 

Dolžnosti SFU Ljubljana so: 

− da pripravi praktikanta za ustrezno opravljanje prakse ter ga seznani z njegovimi obveznostmi, 

− da nudi praktikantu obvezno supervizijo ob opravljanju prakse, 

− da sodeluje z učno bazo in mentorjem. 
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V. 

Dolžnosti učne baze so: 

- da pred začetkom prakse seznani praktikanta z načinom dela in predpisi v učni bazi, 

- da skrbi za ustrezne medsebojne odnose med praktikantom in delavci,  

- da nalaga praktikantu tista dela in naloge, ki so v skladu s programom prakse, 

- da po končanem usposabljanju oceni prakso s kratkim poročilom ter vpiše število opravljenih ur prakse. 

 

VI. 

Dolžnosti praktikanta: 

- spoštuje pravila in red v učni bazi, 

- deluje v skladu z etičnim kodeksom stroke ter SFU Ljubljana 

- sodeluje in se ravna po navodilih mentorja v učni bazi, 

- sodeluje s tutorjem SFU Ljubljana, 

- da varuje tajnost podatkov pacientov oz. klientov ter poslovno tajnost učne baze,  

- da kvalitetno izvaja vse dogovorjene naloge. 

 

VII. 

Delovna obveznost praktikanta velja v skladu z dogovorom med učno bazo in praktikantom v obsegu 

predpisanih ur SFU Ljubljana.  

   

VIII. 

Pogodbene stranke lahko vsak čas sporazumno razveljavijo pogodbo. Pogodba se lahko razdre tudi, če katera 

od pogodbenih strank ne izpolnjuje svojih obveznosti. 

 

IX. 

Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, v duhu dobrih 

poslovnih odnosov, če pa to ne bo mogoče, pa pri pristojnem okrajnem sodišču. 

 

X. 

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en izvod. Pogodba  začne veljati, ko jo 

podpišejo vse stranke. 

 

SFU Ljubljana:          UČNA BAZA: 

mag. Miran Možina            

 

žig            žig 

 

 

V Vpišite kraj, dne Vpišite datum.   Vpišite kraj, dne Vpišite datum. 
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PRILOGA 3 

NAČRT PSIHOSOCIALNE PRAKSE 

Naziv organizacije: Vpišite naziv organizacije 

Ime in priimek študenta: Vpišite ime in priimek študenta 

Predviden začetek in zaključek prakse: Od Vpišite začetek do Vpišite zaključek 

Opravljanje prakse za sledeč letnik študija: Vpišite letnik študija, v katerem boste 

opravljali prakso 

Predviden časovni interval opravljanja 

prakse: 
Napr. enkrat tedensko po pet ur 

Predvidene naloge in zadolžitve študenta: 

Vpišite naloge, ki jih načrtujete izpolniti in so usklajene z mentorjem 

 

Predvidene kompetence, ki jih bo študent osvojil*: 

Vpišite kompetence, ki jih boste pridobili ob koncu psihosocialne prakse. Pri tem se 

zgledujte po navedem viru. 

 

 

 

 

 

Ime in priimek študenta    Ime in priimek mentorja 

 

 

 

 

V Vpišite kraj, dne Vpišite datum.   V Vpišite kraj, dne Vpišite datum. 

        

 

Žig 
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PRILOGA 4 

 

POROČILO OPRAVLJENE PSIHOSOCIALNE PRAKSE 

 

PODATKI ŠTUDENTA 

Ime in priimek študenta/ke:  

Študijska smer: Vpišite Fakultetni študij ali Propedevtika 

Letnik študija za katerega opravljate prakso:  

Število opravljenih ur psihosocialne prakse:  

Obdobje opravljanja prakse: Od Datum do Datum 

 

PODATKI ORGANIZACIJE 

Naziv organizacije:  

Naslov organizacije:  

Naslov, kjer ste opravljali prakso (v primeru, da ne 

gre za isti naslov): 

 

Odgovorna oseba (če ni mentor):  

Ime in priimek mentorja:  

Kontaktni podatki mentorja: 

Telefon E-mail 

Področje mentorjevega dela:  

Opis organizacije: 

 

 

 

Opis populacije s katero organizacija rokuje: 

 

 

 

 

PODATKI SUPERVIZORJA 

Ime in priimek supervizorja:  

Opisna ocena doprinosa supervizorja pri 

opravljanju prakse (na kratko): 

 

 

 

DNEVNIK 

DATUM URA (od – do) TEMA/VSEBINA SREČANJA  
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TEORETIČNI in VSEBINSKI DEL PRAKSE 

Vsebinski opis psihosocialne prakse (min 250 besed) 

 

 

 

Osnovna teoretična izhodišča na področju dela učne baze (svetovalni in terapevtski pristopi, ki jih 

uporabljajo, metode, intervence ipd.) (min 100 besed) 

 

 

 

Refleksija pridobljenih kompetenc in novih spoznanj (min 100 besed) 

 

 

 

Ocena procesa supervizije (z mentorjem in znotraj supervizijske skupine) (min 100 besed) 

 

 

 

Zaključne ugotovitve in sklepne misli (min 100 besed) 

 

 

 

 

 

Ime in priimek študenta ter podpis   Ime in priimek mentorja ter podpis 

V Vpišite kraj, dne Vpišite datum.   V Vpišite kraj, dne Vpišite datum. 

 

 

OCENA SUPERVIZORJA (obkroži supervizor) 

OPRAVLJENO NEOPRAVLJENO 

 

Ime in priimek supervizorja: 

V Vpišite kraj, dne Vpišite datum. 
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PRILOGA 5 

 

 

 

POTRDILO O OPRAVLJENI vpišite vrsto prakse - psihosocialna, psihiatrična ali 

psihotrapevtska PRAKSI 

 

 

 

Naziv organizacije potrjuje, da je Ime in priimek študenta v obdobju od Vpišite začetek prakse do 

Vpišite zaključek prakse opravil/a Vpišite število opravljenih ur prakse ur Vpišite vrsto prakse - 

psihosocialna, psihiatrična ali psihoterapevtska prakse pod mentorstvom Ime in priimek mentorja. 

 

Študent/ka je opravila prakso v šolskem letu vpišite šolsko leto, v času njegovega/nega vpisa v 

Fakultetni študij, Propedevtiko ali Specialistični študij.  

 

 

 

    Ime in priimek odgovorne osebe ter njegova/na funkcija 

 

 

 

 

Žig 

 

 

 

V Vpišite kraj, dne Vpišite datum. 
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PRILOGA 6 

 

 

EVALVACIJA PSIHOSOCIALNE PRAKSE ZA ŠTUDENTE  
 

V namen izboljšanja kakovosti izvajanja študijske prakse za študente znotraj drugih organizacij 

(vključene v učno bazo fakultete) bi bili veseli, da nam podate svoja mnenja in opažanja. Podatki analize 

vseh zbranih evalvacij bodo predstavljeni na koncu študijskega leta v »Samoevalvaciji SFU Ljubljana«, 

ki ga najdete na spletni strani fakultete: www.sfu-ljubljana.si. V končni analizi vaši podani odgovori ne 

bodo povezani z vašimi osebnimi podatki.  

 

Postavke ocenite od 1 do 5 (1 – nezadovoljivo oz. 5 – zelo zadovoljivo) oz. vpišite manjkajoče podatke. 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

Nazivi organizacij, kjer ste 

opravljali prakso (če sta več kot 2, jih 

vpišite in ocenite v zadnji rubriki): 
Naziv organizacije št. 1 Naziv organizacije št. 2 

Odnos mentorja do vas: Od 1 do 5 Od 1 do 5 

Koristnost učne baze za 

pridobivanje uporabnega znanja: 
Od 1 do 5 Od 1 do 5 

Ali si je mentor vzel dovolj časa za 

načrtovanje vaše prakse? 
 Da ali ne  Da ali ne 

Trud, ki ste ga vložili: Od 1 do 5 Od 1 do 5 

Držanje dogovorov s strani 

mentorja/organizacije: 
Od 1 do 5 Od 1 do 5 

Pomoč supervizorja pri 

opravljanju prakse: 
Od 1 do 5 

Koristnost pisanja poročila: Od 1 do 5 

Prostor za druga mnenja in 

opažanja: 

 

Prostor za pohvale, predloge za izboljšave  ali druga mnenja 

 

 

  

http://www.sfu-ljubljana.si/


 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

 

 
399 

 

 
PRILOGA 7 

 

 

 

EVALVACIJA SUPERVIZIJSKIH SKUPIN ZA ŠTUDENTE 
 

V namen izboljšanja kakovosti izvajanja supervizijskih skupin v 1. , 2. in 3. letniku študija ter 

Propedevtiki psihoterapije, bi bili veseli, da nam podate svoja mnenja in opažanja. Podatki analize 

vseh zbranih evalvacij bodo predstavljeni na koncu študijskega leta v »Samoevalvaciji SFU Ljubljana«, 

ki ga najdete na spletni strani fakultete: www.sfu-ljubljana.si. V končni analizi vaši podani odgovori 

ne bodo povezani z vašimi osebnimi podatki.  

 

Postavke ocenite od 1 do 5 (1 – nezadovoljivo oz. 5 – zelo zadovoljivo) oz. vpišite manjkajoče 

podatke. 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

Smer študija: Vpišite Fakultetni študij ali Propedevtika 

Odnos supervizorja: Od 1 do 5 

Koristnost supervizijskih skupin pri opravljanju  

psihosocialne prakse: 
Od 1 do 5 

Držanje dogovorov s strani supervizorja: Od 1 do 5 

Koliko ste pridobili občutek podpore s strani 

supervizorja? 
Od 1 do 5 

Odnos drugih sošolcev do supervizijskih srečanj: Od 1 do 5 

Lasten vložen trud in angažiranost v supervizijskih 

skupinah: 
Od 1 do 5 

Prostor za druga mnenja in opažanja: 
Prostor za pohvale, mnenja in predloge za 

izboljšave 

 

  

http://www.sfu-ljubljana.si/
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PRILOGA 8 

 

 

 

EVALVACIJA PSIHOSOCIALNE PRAKSE ZA ORGANIZACIJE  
 

V namen izboljšanja kakovosti sodelovanja med SFU Ljubljana in organizacijo (vključeno v učno bazo fakultete) bi 

bili veseli, da nam podate svoja mnenja in opažanja. Podatki analize vseh zbranih evalvacij bodo predstavljeni na 

koncu študijskega leta v »Samoevalvaciji SFU Ljubljana«, ki ga najdete na spletni strani fakultete: www.sfu-

ljubljana.si. V končni analizi vaši podani odgovori ne bodo povezani s podatki organizacije ali mentorja.  

 

Postavke ocenite od 1 do 5 (1- nezadovoljivo oz. 5- zelo zadovoljivo) oz. vpišite manjkajoče podatke. 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

Število študentov, ki so bili vključeni v organizacijo 

(vsaj približno): 
Število študentov 

Komunikacija med SFU Ljubljana in organizacijo: Od 1 do 5 

Odnos študenta/ov do mentorja: Od 1 do 5 

Odnos študenta/ov do načrtovane prakse: Od 1 do 5 

Rednost prihajanja študenta/ov: Od 1 do 5 

Držanje dogovorov s strani študenta/ov: Od 1 do 5 

Prostor za druga mnenja in opažanja: 

 

Prostor za pohvale, predloge za izboljšave  ali druga 

mnenja 

 

  

http://www.sfu-ljubljana.si/
http://www.sfu-ljubljana.si/
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PRILOGA 9 

 

 

 

ČASOVNI NAČRT in FINANČNI IZRAČUN PSIHIATRIČNE PRAKSE 

 
Slednji načrt oddate koordinatorju prakse na SFU Ljubljana pred pričetkom opravljanja psihiatrične prakse.  

 

Ime in priimek študenta:  

EMŠO študenta:  

Davčna št. študenta:  

Organizacija oz. psihiater, v kateri/pri katerem opravljate 

psihiatrično prakso: 
 

Šol. leto opravljanja psihiatrične prakse:  

Meseci opravljanja prakse (navedite točna imena vseh 

mesecev, ko želite opravljati prakso – napr. januar, februar, 

marec, junij in julij): 
 

Izračun stroška psihiatrične prakse (glej vzgled v Pravilniku o 

študijski praksi, razdelek Potek psihiatrične prakse): 
 

Izračun stroška zavarovanja v času opravljanja psihiatrične 

prakse prakse (glej vzgled v Pravilniku o študijski praksi, 

razdelek Potek psihiatrične prakse):  
 

Skupen strošek celotne psihiatrične prakse:  

 

 

V Vpišite kraj, dne Vpišite datum. 

 

 

Ime in priimek študenta 
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PRILOGA 10 

 

EVALVACIJA PSIHIATRIČNE PRAKSE ZA ŠTUDENTE  
 

V namen izboljšanja kakovosti izvajanja študijske prakse za študente znotraj organizacij, ki nudijo 

možnost opravljanja psihiatrične prakse bi bili veseli, da nam podate svoja mnenja in opažanja. 

Podatki analize vseh zbranih evalvacij bodo predstavljeni na koncu študijskega leta v »Samoevalvaciji 

SFU Ljubljana«, ki ga najdete na spletni strani fakultete: www.sfu-ljubljana.si. V končni analizi vaši 

podani odgovori ne bodo povezani z vašimi osebnimi podatki.  

 

Postavke ocenite od 1 do 5 (1 – nezadovoljivo oz. 5 – zelo zadovoljivo) oz. vpišite manjkajoče podatke. 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

Naziv organizacije oz. ime in priimek psihiatra, v 

kateri/pri katerem ste opravljali prakso: 
 

Šolsko leto opravljanja psihiatrične prakse: Napr. 2016/2017 

Odnos mentorja do vas: Od 1 do 5 

Koristnost učne baze za pridobivanje uporabnega 

znanja: 
Od 1 do 5 

Čas, ki si ga je mentor vzel za načrtovanje vaše 

prakse 
Da ali ne 

Trud, ki ste ga vložili: Od 1 do 5 

Držanje dogovorov s strani mentorja/organizacije: Od 1 do 5 

Pomoč koordinatorja pri opravljanju prakse: Od 1 do 5 

Odnos ostalih zaposlenih do vas: Od 1 do 5 

Koristnost prakse za vaše nadaljno delo s pacienti: Od 1 do 5 

Prostor za druga mnenja in opažanja: 

 

Prostor za pohvale, predloge za izboljšave  ali druga 

mnenja 

 

 

  

http://www.sfu-ljubljana.si/
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PRILOGA 11 

 

 

EVALVACIJA PSIHIATRIČNE PRAKSE ZA ORGANIZACIJE  
 

V namen izboljšanja kakovosti sodelovanja med SFU Ljubljana in organizacijo (vključeno v učno bazo 

organizacij, ki nudijo psihiatrično prakso) bi bili veseli, da nam podate svoja mnenja in opažanja. 

Podatki analize vseh zbranih evalvacij bodo predstavljeni na koncu študijskega leta v »Samoevalvaciji 

SFU Ljubljana«, ki ga najdete na spletni strani fakultete: www.sfu-ljubljana.si. V končni analizi vaši 

podani odgovori ne bodo povezani s podatki organizacije ali mentorja.  

 

Postavke ocenite od 1 do 5 (1-nezadovoljivo oz. 5- zelo zadovoljivo) oz. vpišite manjkajoče podatke. 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

Število študentov, ki so bili vključeni v organizacijo/privat prakso: Število študentov 

Šolsko leto, v katerem so študenti opravljali prakso: Napr. 2016/2017 

Komunikacija med SFU Ljubljana in organizacijo: Od 1 do 5 

Odnos študenta/ov do mentorja: Od 1 do 5 

Odnos študenta/ov do kadrovskega oddelka: Od 1 do 5 

Odnos študenta/ov do načrtovane prakse: Od 1 do 5 

Rednost prihajanja študenta/ov: Od 1 do 5 

Držanje dogovorov s strani študenta/ov: Od 1 do 5 

Prostor za druga mnenja in opažanja: 

 

Prostor za pohvale, predloge za 

izboljšave  ali druga mnenja 

 

 

  

http://www.sfu-ljubljana.si/
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15.21 PRILOGA 21 
 

Seznam učnih baz za opravljanje psihosocialne prakse v 

študijskem letu 2016/17
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Seznam učnih baz za opravljanje psihosocialne prakse za študijsko leto 2016/17 
 

  Naziv organizacije Naslov organizacije 
 

Kontaktna oseba  
Telefon  E-mail 

  
Društvo študentov psihoterapije 

Slovenije 

Rovšnikova 2, 1210 Ljubljana-

Šentvid 
Kaja Marinšek 040/472 036 marinsek.k@gmail.com 

  Zveza prijateljev mladine Slovenije Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana Sara Geiger Smole 01/ 2396 718 sara.geiger.smole@zpms.si 

  Društvo Muza Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana Andreja Modrin Švab 041/545 597 andrejamodrin@gmail.com 

  
Društvo študentov invalidov 

Slovenije 

Kardeljeva ploščad 5, 1000 

Ljubljana 
Lea Bernik Urankar 040/165 651 lea@dsis-drustvo.si 

O
sr

ed
n

ja
 S

lo
ve

n
ij

a 

Društvo za razvijanje čuječnosti 
Zaloška cesta 10, 1000 

Ljubljana 
Žan Rojc 031/725 031 zan.rojc@gmail.com 

Društvo informacijski center 

Legibitra 

Trubarjeva ulica 76a, 1000 

Ljubljana 
Mateja Capek 01/430 51 44 mateja.capek@legibitra.si 

Društvo za psihološko svetovanje 

Kameleon 
Dolenjska c. 48, 1000 Ljubljana Anja Goršek 051/486 658 info@svetovalnicakameleon.si 

Društvo Altra - Odbor za novosti v 

duševnem zdravju 
Zaloška 40, 1000 Ljubljana Suzana Oreški 

01/542 5 554; 

030/601 620 
suzana.oreski@altra.si 

Društvo zaupni telefon Samarijan P.P. 2008, 1001 Ljubljana Sabina Gombač 041/628 619 samarijan@gmail.com 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Ljubljana) 
Cigaletova ul. 5, 1000 Ljubljana  Tadeja Kapun 02/320 26 91 tadeja.kapun@sent.si 

Center za socialno delo Ljubljana 

Šiška 
Celovška 150, 1000 Ljubljana Irena Velič 01/583 98 14 irena.velic@gov.si 

mailto:marinsek.k@gmail.com
mailto:sara.geiger.smole@zpms.si
mailto:andrejamodrin@gmail.com
mailto:lea@dsis-drustvo.si
mailto:zan.rojc@gmail.com
mailto:mateja.capek@legibitra.si
mailto:samarijan@gmail.com
mailto:irena.velic@gov.si
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Inštitut Karakter - Inštitut za 

osebnostne motnje in oblikovanje 

osebnosti 

Ilirska ul. 22, 1000 Ljubljana Urška Batellino 041/650-734 ubattelino@gmail.com 

Društvo Barka za osebe z motnjami 

v duševnem razvoju 
Zbilje 1k, 1215 Medvode Mateja Tomšič 01 361 64 58 barka.skup@guest.arnes.si 

Psihoterapevtska ambulanta SFU 

Ljubljana 
Rovšnikova ul.2, 1000 Ljubljana Brigita Korpar 051/382-484 brigita.korpar@sfu-ljubljana.si 

Društvo "UP" - Društvo za pomoč 

zasvojencem in njihovim svojcem 
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana Sandra Vitas 

030/312-313; 

01/434 25 74 
sandra.up@siol.net 

Društvo za pomoč in samopomoč 

brezdomcev Kralji ulice 
Pražakova 6, 1000 Ljubljana Bojan Kuljanac 

  
bojan.kuljanac@kraljiulice.org 

Zavod Mitikas cankarjeva 39, 1240 Kamnik Andrej Perko 041/856-839 mitikas.perko@gmail.com 

Novi paradoks 
Vrhovci c. 17/40, 1000 

Ljubljana 
Slava Smrtnik 

01/422-85-61 
paradoks@siol.net 

Zavod BOB - Pum projektno učenje 

mladih 
Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana Mojca Fajdiga 

031/434-060 
mojcafajdiga@gmail.com 

Društvo DAM Topniška 43, 1000 Ljubljana Mateja Mlakar 
  

damdrustvo@yahoo.com; 

dam@nebojse.si 

Zavod Pelikan - Karitas Litijska c. 24, 1000 Ljubljana Drago Sukič 
040/565-017; 

05/909-3-640 
tssostro@gmail.com 

Društvo žarek upanja 
Letališka c. 33, p.p. 2558, 1000  

Ljubljana 
Nataša Sorko 01 89 77 023 

natasa.sorko@siol.net 

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana 
Ambrožičev trg 7, 1000 

Ljubljana 
Liljana Batič   

  

Mladinski dom Malči Beličeve 

Ljubljana 

Mencigerjeva 65, 1000 

Ljubljana 
Olga Rupnik Krže 01/283 3 196 olga-rupnik-krze@guest.arnes.si 

mailto:ubattelino@gmail.com
mailto:brigita.korpar@sfu-ljubljana.si
mailto:bojan.kuljanac@kraljiulice.org
mailto:mitikas.perko@gmail.com
mailto:paradoks@siol.net
mailto:mojcafajdiga@gmail.com
mailto:damdrustvo@yahoo.com
mailto:damdrustvo@yahoo.com
mailto:tssostro@gmail.com
mailto:natasa.sorko@siol.net
mailto:olga-rupnik-krze@guest.arnes.si
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ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Škofja Loka) 
Cigaletova ul. 5, 1000 Ljubljana  Tadeja Kapun 02/320 2 691 tadeja.kapun@sent.si 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Kranj) 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Radovljica) 
Kranjska c. 3, 4240 Radovljica Marija Zupanc     

Slovensko združenje za 

zmanjševanje škodljivih posledic 

drog - DrogArt 

Kardeljeva ploščad 16, 1000 

Ljubljana 
Klara Nahtigal 01/439-72-70 klara@drogart.org 

Dom starejših občanov Ljubljana 

Vič-Rudnik 

Cesta na Bokalce 51, 1125 

Ljubljana 
Barbara Purkart 01/4770601 barbara.purkart@dso-vic.si 

Dom starejših občanov Ljubljana 

Fužine 
Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana Katarina Zajec 051/440 795 soc.delavka@dso-fužine.si 

Društvo Projekt Človek Malenškova 11, 1000 Ljubljana Andreja Barbara Jaš 040/865-903 andreja.jas@projektclovek.si  

Zveza Sonček 
Rožanska ulica 2, 1000 

Ljubljana 
Helena Kos 031/641 770 helena.kos@soncek.org 

Inštitut za razvoj človeških virov Gasilska 19, 1000 Ljubljana Mitja Perat 031/611-821 info@institut.burnout.si 

Društvo Odnos Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana Irena Zajc 
041/384-900; 

041/745-157 
drustvoodnos@gmail.com 

Študijsko-raziskovalni center za 

družino 
Dvor 12, 1000 Ljubljana Andreja Poljanec 040/508-785 andreja.poljanec@srcdljubljana.com 

Slovenska fundacija za Unicef Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana Maja Planinc 
01/583 80 74; 

031/310-720 
maja.planinc@unicef.si 

OŠ Roje Kettejeva 15 Manja Mesar Bogovič 01/7225 260 manja.mesar@guest.arnes.si 

Društvo Vita za pomoč po nezgodni 

poškodbi glave Dunajska 106, 1000 Ljubljana Alenka Bojc 

01/565-87-96; 

040/455 040 drustvo.vita92@gmail.com 

mailto:tadeja.kapun@sent.si
mailto:klara@drogart.org
mailto:barbara.purkart@dso-vic.si
mailto:soc.delavka@dso-fužine.si
mailto:andreja.jas@projektclovek.si
mailto:helena.kos@soncek.org
mailto:info@institut.burnout.si
mailto:drustvoodnos@gmail.com
mailto:andreja.poljanec@srcdljubljana.com
mailto:maja.planinc@unicef.si
mailto:manja.mesar@guest.arnes.si
mailto:drustvo.vita92@gmail.com
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Inštitut za izboljševanje kvalitete 

življenja Slovenska Bistrica 

Kratka ul. 1a, 2310 Slovenska 

Bistrica 
Ljubo Poles 040 478 968 ljubo.poles@gmail.com 

Vzgojni zavod Kranj Šempeterska ul. 3, 4000 Kranj Staša Sitar 04/231-5-040 vz-kranj@siol.net 

Človekoljubno dobrodelno društvo 

Up 

Cesta Maršala Tita 63, 4270 

Jesenice 
Faila Pašić Bišić 031/569-340 info@up-jesenice.org 

Kranjski vrtci Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj Marija Justin 031/768-144 marija.justin@guest.arnes.si 

Center za socialno delo Kranj Koroška cesta 19, 4000 Kranj       

 S
ev

er
o

-v
zh

o
d

n
a 

re
gi

ja
 

Sonček Društvo za cerebralno 

paralizo Ptuj-Ormož Osojnikova 9, 2250 Ptuj Patricija Lašič 02/787 08 70  
ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Maribor) 
Cigaletova ul. 5, 1000 Ljubljana  Tadeja Kapun 02/320 2 691 tadeja.kapun@sent.si 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Celje) 
Gregorčičeva ul. 6, 3000 Celje Alenka Gnilšek     

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Trbovlje) 
Cigaletova ul. 5, 1000 Ljubljana  Tadeja Kapun 02/320 2 691 tadeja.kapun@sent.si 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Velenje) 

Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše Maribor 
Lavričeva 5, 2000 Maribor Alenka Sevšen Fras 02/234 97 15 alenka.sevsen-fras@guest.arnes.si 

DOSOR d.o.o. (Dom starejših 

občanov d.o.o.) 
Prisojna c. 4a, 9252 Radenci Mateja Hauser 02/568-46-00 mateja.hauser@dosor.si 

Dijaški dom Maribor 
Gosposvetska cesta 89, 2000 

Maribor 
Lučka Šantl 068/134-085 lucka.santl@gmail.com 

Društvo za pomoč in samopomoč 

Želva - Eureka 
Šlandrov trg 2, 3310 Žalec Natalija Zupančič 041/420-877 dzelva.eureka@siol.net 

mailto:ljubo.poles@gmail.com
mailto:vz-kranj@siol.net
mailto:info@up-jesenice.org
mailto:marija.justin@guest.arnes.si
mailto:alenka.sevsen-fras@guest.arnes.si
mailto:mateja.hauser@dosor.si
mailto:lucka.santl@gmail.com
mailto:dzelva.eureka@siol.net
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Center za usposabljanje, delo in 

varstvo Dobrna 
Lokovina 13A, 3204 Dobrna Petra Žnidarčič 03/780-10-00 petra.znidarcic@centerdobrna.si 

Slovenska zveza društev 

prostovoljcev za telefonsko pomoč v 

stiski 

Šolska ulica 3, 3215 Loče Cvijeta Pahljina 
03/752 31 03; 

070 707 340 
cvijeta.pahljina@siol.com 

JZ SOCIO Celje Kocenova ulica 8, 3000 Celje Breda Božnik 031/641 059 breda.boznik@gmail.com 

Center za socialno delo Dravograd Meža 4, 2370 Dravograd Cvetka Prosenjak 02 872 3 630 cvetka.prosenjak@email.si 

Slovensko društvo za celiakijo Ljubljanska 5, 2000 Maribor Simona Ornik 02/300 63 50 drustvo@drustvo-celiakija.si 

Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru 
Polanska cesta 6, 2312 

Orehova vas 
Svetlana Šaponjić 02/6040294 svetlana.saponjic@siol.net 

K
o

ro
šk

a 
re

gi
ja

 Vzgojni zavod Planina Planina 211, 6232 Planina Marija Debevec 05/703 1 216 marija.debevec@gmail.com 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Radlje ob 

Dravi) Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Fanika Lončar 030/608 690 fanika.loncar@sent.si 

Koroški dom starostnikov (poslovna 

enota Slovenj Gradec) Črneče 146, 2370 Dravograd   041/360-806 kdsd@kor-dom.si 

P
ri

m
o

rs
ka

 r
eg

ija
 

Rdeči križ Slovenije, Mladinsko 

zdravilišče in letovišče Debeli Rtič Jadranska cesta 73, Ankaran Erika Ražman 05/909-70-05 erika.razman@mzl-rks.si 

Društvo klub zdravljenih alkoholikov 

- Ajdovščina - Vipava 

Tovarniška c. 3, 5270 

Ajdovščina 
Ergaver Ivan 

  
tomazmat@gmail.com 

Dom upokojencev Nova Gorica 

Gregoričičeva 16, 5000 Nova 

Gorica 

Tina Gabrijelčič Pirih 

05/339 4 100 

(Enota Nova 

Gorica) 
tina.g-pirih@dung.si  

  

08/200 3 970 

(Enota 

Podsabotin) 

mailto:petra.znidarcic@centerdobrna.si
mailto:cvijeta.pahljina@siol.com
mailto:breda.boznik@gmail.com
mailto:cvetka.prosenjak@email.si
mailto:drustvo@drustvo-celiakija.si
mailto:svetlana.saponjic@siol.net
mailto:marija.debevec@gmail.com
mailto:fanika.loncar@sent.si
mailto:kdsd@kor-dom.si
mailto:erika.razman@mzl-rks.si
mailto:tomazmat@gmail.com
mailto:tina.g-pirih@dung.si
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Zavod Karitas Samarijan Skalniška 1, 5250 Solkan 
Tanja Žorž 

05/330 0 234; 

041/331 639 

tanjazorz@gmail.com; 

karitas.samarijan@siol.net 

Klementina Bavec 031/778 586   

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Koper) Vergerijev trg 3, 6000 Ljubljana Tina Nanut 05/662-1-484 sentmar@siol.net 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Postojna) 
Cigaletova ul. 5, 1000 Ljubljana  Tadeja Kapun 02/320 2 691 tadeja.kapun@sent.si 

ŠENT-Dnevni center za odvisnike 

(enota Nova Gorica) 
Sedejeva 9a, 5000 Nova Gorica Meta Rutar 05/296-3-968 meta.rutar@sent.si 

ŠENT- Dnevni center, zaposlovanje, 

stano.skupina (enota Nova Gorica) 

Cesta gorišče fronte 11, 5000 

Nova Gorica 
Vesna Lišušček 05/330-9-699 sent-ng@siol.net 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Ajdovščina) 
Bevkova 2,5270 Ajdovščina Jasmina Bolterstein 05/364-3-850 sent.aj@siol.net 

Društvo za pomoč odvisnikom in 

njihovim družinam SVIT Koper 
Ljubljanska c. 6, 6000 Koper Žanin Čopi 05/626-0-011 drustvo_svit@t-2.net 

Center za socialno delo Sežana Kosovelova 4b, 6210 Sežana Ksenija Balantič   ksenija.balantic@gov.si 

Varstveno delovni center Koper Muzejski trg 7, 6000 Koper Jasna Moderc 05/626-28-53 jasna.moderc@siol.net 

K
o

ro
šk

a 
re

gi
ja

 

Društvo ljubiteljev narave Krško Na Dorcu 17, 8280 Brestanica Zdenka Zalokar Divjak 041/746-339 zdenka_zalokar@siol.net 

Center za socialno delo Krško 
Cesta krških žrtev 11, 8270 

Krško 
Marina Novak Rabzelj 07/490 4 950 marina.rabzelj@gov.si 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Novo 

mesto) 

Cigaletova ul. 5, 1000 Ljubljana  Tadeja Kapun 02/320 2 691 tadeja.kapun@sent.si 

ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Metlika) 
        

mailto:sentmar@siol.net
mailto:tadeja.kapun@sent.si
mailto:meta.rutar@sent.si
mailto:sent-ng@siol.net
mailto:sent.aj@siol.net
mailto:drustvo_svit@t-2.net
mailto:ksenija.balantic@gov.si
mailto:jasna.moderc@siol.net
mailto:zdenka_zalokar@siol.net
mailto:marina.rabzelj@gov.si
mailto:tadeja.kapun@sent.si
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ŠENT-Slovensko združenje za 

duševno zdravje (enota Kočevje) 
        

Tu
ji

n
a 

          

Outpatient clinic SFU Vienna Schnirchgasse 9a, Wien Eva Pritz 
0043 1798 4 

098 

office@sfu.ac.at; 

eva.pritz@sfu.ac.at 
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15.22 PRILOGA 22 
 

Seznam učnih baz za opravljanje psihiatrične prakse 

v študijskem letu 2016/17 
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Seznam učnih baz za opravljanje psihiatrične prakse za študijsko leto 2016/17  

 

GORENJSKA REGIJA 

 

Naslov 

organizacije 

Kontaktna 

oseba 
Telefon  E-mail/spletna stran 

Plačilo in ostale 

informacije 

Opombe 

 

v dogovarjanju 

 

 

 

 

DOLENJSKA REGIJA 

 

Naslov 

organizacije 

Kontaktna 

oseba 
Telefon  E-mail/spletna stran 

Plačilo in ostale 

informacije 

Opombe 

Zasebna 

psihiatrična 

ordinacija Peter 

Kapš, dr. med., 

spec. psih. 

Peter 

Kapš, dr. 

med., 

spec. psih. 

+386 7 338 

07 20 

peter.kaps@guest.arnes.si 

www.dzdravje.si/psihiater-

kaps 

 

Plačilo prakse si lahko 

študent izračuna s pomočjo 

izračuna, ki je opredeljen v 

Pravilniku o študijski praksi.  

ŠTUDENT PORAVNA 

STROŠEK PRAKSE in 

/ 

http://www.dzdravje.si/psihiater-kaps
http://www.dzdravje.si/psihiater-kaps
http://www.dzdravje.si/psihiater-kaps
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ZAVAROVANJA PRED 

PRIČETKOM PRAKSE 

 

 

 

SEVEROVZHODNA REGIJA 

 

Naslov 

organizacije 

Kontaktna 

oseba 
Telefon  E-mail/spletna stran 

Plačilo in ostale 

informacije 

Opombe 

Univerzitetni 

klinični center 

Maribor, 

Oddelek za 

psihiatrijo 

Barbara 

Ferk 

(kadrovski 

oddelek) 

02/321-26-

06 

barbara.ferk@ukc-

mb.si 

 

 

Plačilo prakse si lahko študent 

izračuna s pomočjo izračuna, 

ki je opredeljen v Pravilniku o 

študijski praksi.  ŠTUDENT 

PORAVNA STROŠEK PRAKSE in 

ZAVAROVANJA PRED 

PRIČETKOM PRAKSE 

 

/ 

Psihiatrična 

ambulanta 

Bojana Filipiča, 

dr. med., spec. 

psih. 

Bojan 

Filipič, dr. 

med., spec. 

psih. 

041/683-692 

filipic.bojan@siol.net 

http://www.psihiatrija-

drfilipic.si  

 

Plačilo prakse si lahko študent 

izračuna s pomočjo izračuna, 

ki je opredeljen v Pravilniku o 

študijski praksi.  ŠTUDENT 

 

mailto:barbara.ferk@ukc-mb.si
mailto:barbara.ferk@ukc-mb.si
http://www.psihiatrija-drfilipic.si/
http://www.psihiatrija-drfilipic.si/
http://www.psihiatrija-drfilipic.si/
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PORAVNA STROŠEK PRAKSE in 

ZAVAROVANJA PRED 

PRIČETKOM PRAKSE 
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15.23 PRILOGA 23 
 

Etični kodeks Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani  
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ETIČNI KODEKS 

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2014 
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Izhajajoč iz ustavno zagotovljene svobode znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, 

iz avtonomije visokošolskega SFU Ljubljana, njenega poslanstva in vrednot je Upravni 

odbor Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani na 

seji dne 4.9.2014 sprejel naslednji 

 

ETIČNI KODEKS 

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

Preambula 

 

Ta kodeks opredeljuje minimalne etične standarde študentov, visokošolski učiteljev, 

sodelavcev in ostalih zaposlenih (visokošolska skupnost) na Fakulteti za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (v nadaljevanju: SFU 

Ljubljana), ki si prizadeva za prijazne odnose v družbi, napredek in blaginjo celotne 

družbene skupnosti. 

 

Namen kodeksa je graditi in ohranjati visoke poklicne in etične standarde 

visokošolske skupnosti ter s tem krepiti pripadnost SFU Ljubljana in družbeno 

odgovornost njegovega delovanja, svobodo raziskovanja, poučevanja in učenja ter 

družbeni ugled SFU Ljubljana. 

 

 

I. SPLOŠNO 

 

1. člen 

Osnovno vodilo pri delu učiteljev, raziskovalcev in študentov SFU Ljubljana, s katerim 

uresničujejo svojo pripadnost visokošolskemu SFU Ljubljana, je prizadevanje za 

udejanjanje in ohranjanje njenih temeljnih vrednot. 

 

2. člen 

Temeljne vrednote SFU Ljubljana so: znanstvena in pedagoška odličnost ter 

poštenost, avtonomija, svoboda znanstvenega in raziskovalnega dela, spoštovanje 

človekovega dostojanstva, humanizem, socialna pravičnost, enakopravnost in resnica. 

Učitelji, raziskovalci in študentje si pri uresničevanju teh vrednot prizadevajo za 

dostojanstvo, odgovoren odnos do dela, kritičnost, strpnost in odprtost za nove ideje. 

 

3. člen 
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Učitelji, raziskovalci in študentje izražajo svojo pripadnost poslanstvu SFU Ljubljana s 

polnim in doslednim izvrševanjem svojih pedagoških in raziskovalnih obveznosti, 

odgovornim sodelovanjem v organih SFU Ljubljana in ravnanjem v skladu s temeljnimi 

vrednotami SFU Ljubljana v zunanjem okolju. 

 

4. člen 

Dostojanstvo visokošolskega učitelja, sodelavca in raziskovalca se izraža predvsem s 

strokovno odličnostjo in etičnostjo ravnanj. 

 

5. člen 

Odgovoren odnos do dela se kaže v polnem in rednem izpolnjevanju delovnih 

obveznosti, kot tudi iniciativnosti in pripravljenosti prevzeti druge naloge, ko je to 

potrebno. Pri visokošolskih učiteljih, sodelavcih in raziskovalcih se odgovoren odnos 

do dela kaže tudi v zavezanosti raziskovalnemu delu ter sprotnemu spremljanju in 

nadgrajevanju znanstvenih dosežkov na svojem področju tudi takrat, ko to nima 

neposrednih učinkov na poklicno napredovanje ali dohodek. 

 

6. člen 

Temeljni cilj pri delu visokošolskega učitelja, sodelavca, raziskovalca in študenta je 

intelektualna neodvisnost, ki ohranja kritičen odnos do pojavov v socialnem okolju in 

na področju znanstvenega ali strokovnega delovanja. Kritičnost zavezuje h 

konstruktivnemu odnosu in zavračanju sleherne apriornosti. 

 

7. člen 

Odprtost za nove ideje je temelj ustvarjalnosti in ena od poglavitnih pedagoških in 

raziskovalnih vrlin. Kritičnost in odgovornost pri sprejemanju novih idej ohranjata 

visoko raven kakovosti. 

 

8. člen 

Strpnost visokošolskega učitelja, sodelavca, raziskovalca in študenta pomeni kritično 

dopuščanje drugačnega. Odgovorno zavzemanje za vrednote zagotavlja kritičnost in 

zavrača brezbrižnost. 

 

9. člen 

Pripadnost SFU Ljubljana se kaže v celovitem prizadevanju za ohranjanje in dviganje 

ugleda visokošolskega zavoda ter vrednot z delom na pedagoškem in raziskovalnem 

področju, kot tudi pri nastopanju zunaj SFU Ljubljana. 
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II. PEDAGOŠKO DELO 

 

10. člen 

Akademska svoboda je pravica in temeljna odgovornost visokošolskih učiteljev, 

sodelavcev in študentov. Visokošolski učitelji uresničujejo akademsko svobodo s 

svojim pedagoškim, raziskovalnim in ustvarjalnim delom, ki ga podrejajo splošno 

sprejetim etičnim vrednotam in vrednotam SFU Ljubljana. Posredovanje znanja izhaja 

iz znanstvenih spoznanj in temeljnega izkustva. 

 

11. člen 

Visokošolski učitelji, sodelavci in študentje tvorijo nedeljivo skupnost, v kateri 

visokošolski učitelji s svojo dostopnostjo in predanostjo pedagoškemu delu 

omogočajo nemoteno izobraževanje študentom, študentje pa s svojim vestnim in 

odgovornim delom prispevajo svoj delež h kvalitetnejšemu izvajanju pedagoškega 

procesa. 

 

12. člen 

Cilj pedagoškega dela je posredovanje znanja ter spodbujanje k ustvarjalnemu, 

kritičnemu in odgovornemu razmišljanju. 

 

13. člen 

Akademska svoboda študentov pomeni akademsko avtonomnost, ki študente 

zavezuje k odgovornemu in samoiniciativnemu izpolnjevanju postavljenih študijskih 

ciljev ter odgovornemu delovanju v skladu z etičnim kodeksom ter splošno sprejetimi 

vrednotami. 

 

 

III.  ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DELO 

 

14. člen 

Znanstveno in raziskovalno delo temelji na svobodi znanstvenega ustvarjanja, 

akademski svobodi, osebni pokončnosti in znanstveni poštenosti. 

 

15. člen 

Znanstvena poštenost je dosledno spoštovanje avtorstva in korektno priznavanje in 

navajanje tujih znanstvenih dosežkov, kot tudi dosledna uporaba korektnih 

znanstvenih metod, pošteno in strokovno neoporečno interpretiranje rezultatov 

znanstvenega dela ter objektivno preverjanje znanstvenih hipotez. 
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16. člen 

Raziskovalci na SFU Ljubljana pri svojem delu poleg veljavnih predpisov upoštevajo 

tudi vsa mednarodno uveljavljena etična pravila in standarde, ki veljajo za posamezno 

področje raziskovanja. 

 

 

IV.   PSIHOTERAPEVTSKA DEJAVNOST 

 

17. člen 

Pri izvajanju psihoterapevtske dejavnosti v okviru SFU Ljubljana vsi učitelji, sodelavci, 

študenti in specializanti psihoterapije pod supervizijo ravnajo etično odgovorno v 

odnosu do samega sebe, do psihoterapevtske stroke in do ljudi, s katerimi stopajo v 

psihoterapiji v poseben odnos, tako da upoštevajo Etični kodeks psihoterapevtske 

dejavnosti na SFU Ljubljana. 

 

 

V. UDEJSTVOVANJE IN NASTOPANJE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, SODELAVCEV 

DRUGIH DELAVCEV SFU LJUBLJANA IN ŠTUDENTOV V ZUNANJEM OKOLJU 

 

18. člen 

Visokošolski učitelji, sodelavci drugi delavci SFU Ljubljana ter študentje udejanjajo 

vrednote SFU Ljubljana in etična pravila ravnanja, ki so zapisana v tem kodeksu, tudi 

pri svojem nastopanju in ravnanju zunaj SFU Ljubljana in v javnosti. 

 

Kot zasebniki se lahko svobodno vključujejo v dejavnosti političnih strank, poklicnih in 

interesnih združenj, verskih skupnosti in drugih oblik civilne družbe ter v lastnem 

imenu javno izražajo svoja mnenja. Pri nastopanju upoštevajo morebitno nasprotje 

interesov, tako da njihova dejavnost ne ogroža dela na SFU Ljubljana. 

 

Visokošolski učitelji, raziskovalci in sodelavci, ki kot strokovnjaki in v skladu z 

akademskimi standardi analizirajo politično dogajanje v družbi, lahko svoja dognanja 

predstavljajo javno in v okviru pedagoškega procesa. 

 

19. člen 

Zaposleni na SFU Ljubljana in študenti, ki so člani vodstev politične stranke, ne morejo 

biti izvoljeni oz. imenovani na vodilna delovna mesta na SFU Ljubljana dekana, 

prodekana ali predstojnika oddelka oziroma katedre in tudi ne morejo biti člani senata 

ali upravnega odbora. 

 

Politično oz. drugo agitiranje v prostorih ali na območju SFU Ljubljana, uporaba 
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pedagoškega procesa in sredstev SFU Ljubljana za politične oz. druge neakademske 

namene pomenijo kršitev tega kodeksa. 

 

VI.   DELO ZUNAJ SFU LJUBLJANA 

 

20. člen 

Visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci ne morejo opravljati dela zunaj SFU 

Ljubljana, če bi to oviralo nemoteno izvajanje njegovega pedagoškega ali 

raziskovalnega dela. 

 

21. člen 

Pri delu zunaj SFU Ljubljana mora učitelj in raziskovalec ostati zvest temeljnim 

vrednotam SFU Ljubljana in pravilom tega kodeksa, še zlasti znanstveni poštenosti, 

kritičnosti in dostojanstvu akademskega poklica. 

 

 

VII. ODNOS DO PREMOŽENJA SFU LJUBLJANA 

 

22. člen 

Visokošolski učitelji, sodelavci in študentje ter ostali delavci SFU Ljubljana so dolžni 

ravnati z delovnimi in finančnimi sredstvi, ki so jim zaupana v uporabo, v skladu z 

namenom in kot dobri gospodarji. Pri uporabi teh sredstev so si dolžni prizadevati za 

njihovo optimalno izrabo in za čim večjo korist skupnosti. Skupnih sredstev ne 

uporabljajo v zasebno korist. 

 

VIII. OPRAVLJANJE VODILNIH FUNKCIJ NA SFU LJUBLJANA 

 

23. člen 

Visokošolski učitelji in študentje, ki opravljajo vodilne funkcije na SFU Ljubljana, si s 

svojim ravnanjem prizadevajo biti zgled etičnega ravnanja. 

 

Svoje funkcije opravljajo v duhu akademske tradicije predano in odgovorno, 

upoštevaje tudi dolgoročne učinke ukrepov, ki jih predlagajo in uvajajo. 

 

Pri odločanju si prizadevajo doseči konsenz in se izogibajo preglasovanja. 

 

 

 

Predsednik UO: 

Mag. Miran Možina  
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15.24 PRILOGA 24 
 

Etični kodeks psihoterapevtske dejavnosti Fakultete 

za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani  
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ETIČNI KODEKS PSIHOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI  

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST 

UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2014 
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Upravni odbor Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani je na podlagi 86. člena Statuta Fakultete za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani dne 4.9.2014 sprejel naslednji 

 

ETIČNI KODEKS  PSIHOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI  

FAKULTETE ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V 

LJUBLJANI  

 

UVOD  

 

Pri izvajanju psihoterapevtske dejavnosti v okviru SFU LJUBLJANA vsi učitelji, 

sodelavci, študenti in specializanti psihoterapije pod supervizijo (v nadaljevanju 

psihoterapevti), ravnajo etično odgovorno v odnosu do samega sebe, do 

psihoterapevtske stroke in do ljudi, s katerimi stopajo v psihoterapiji v poseben odnos. 

Psihoterapevti se odgovorno soočajo z etičnimi vprašanji. 

Etične smernice Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani (v nadaljevanju SFU LJUBLJANA) so potrebne: 

• za zaščito in zavarovanje ljudi pred neetično uporabo psihoterapije;  

• za orientacijo pri delu za psihoterapevte;  

• kot osnova za pritožbe.  

Psihoterapevti spoštujejo dostojanstvo in vrednost posameznika in si prizadevajo za 

ohranjanje in zaščito temeljnih človekovih pravic.  

  

Predani so povečevanju znanja o človeškem vedenju in o človekovem razumevanju 

samega sebe in drugih, ter širjenju in uporabi takšnega znanja za dobrobit človeštva.    

 

Pri uresničevanju teh ciljev si zavzeto prizadevajo zaščititi dobrobit tistih, ki iščejo 

njihove usluge in sorodnikov le teh (kadar to ne nasprotuje potrebam njihovih 

klientov), ter udeležencev v raziskavah.   

 

Psihoterapevti spoštujejo svoje poklicne kolege ter pripadnike sorodnih poklicev. Po 

svojih najboljših močeh si jim prizadevajo posredovati popolne informacije, v kolikor 

to ni v nasprotju z dobrobitjo njihovih klientov, ter jim izkazati vzajemno spoštovanje.  

 

Svoje strokovno znanje in veščine uporabljajo samo v namene, skladne s temi 

vrednotami in ne dovoljujejo, da bi jih drugi zlorabljali.  
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Hkrati ko psihoterapevti jemljejo sebi pravico do svobode raziskovanja in 

komunikacije, sprejemajo odgovornost, ki jo ta svoboda prinaša: kompetentnost, 

objektivnost pri uporabi znanja in veščin in skrb za največjo dobrobit klientov, kolegov, 

študentov, udeležencev v raziskavah ter članov družbe.  

 

Pri sledenju tem idealom se psihoterapevti zavezujejo etičnim načelom na naslednjih 

področjih, ki so v nadaljevanju bolj podrobno opredeljena: 

 

• odgovornost; 

• kompetentnost;  

• moralni in pravni standardi; 

• zaupnost; 

• dobrobit pacientov/klientov; 

• poklicni odnosi; 

• stiki z javnostjo;  

• tehnike ocenjevanja (assessment); 

• raziskovanje. 

 

Psihoterapevti sodelujejo z nacionalnimi in evropskimi strokovnimi organizacijami in 

združenji, ter z Evropsko zvezo za psihoterapijo (European Association for 

Psychotherapy  - v nadaljevanju EAP) tako, da hitro in popolno odgovarjajo na 

poizvedbe in povpraševanja kateregakoli ustrezno utemeljenega etičnega ali 

profesionalnega telesa takšnega združenja ali organizacije, katere člani so ali ji 

pripadajo.  

 

Sodelovanje v okviru SFU LJUBLJANA zavezuje psihoterapevta k upoštevanju vseh teh 

načel. 

 

Psihoterapevti SFU LJUBLJANA se obvežejo, da bodo odgovorno upoštevali in 

izpolnjevali smernice SFU LJUBLJANA, ki so usklajene z etičnimi smernicami EAP. Vsako 

društvo oz. organizacija, ki izvaja psihoterapevtsko dejavnost in/ali izobraževanje iz 

psihoterapije in sodeluje s SFU LJUBLJANA, mora objaviti svoj lasten etični kodeks, ki 

mora biti usklajen oz. kompatibilen z etičnim kodeksom EAP in je obvezen za terapevte 

določene psihoterapevtske usmeritve. 

 

Pomembno funkcijo »etične podpore« psihoterapevtom SFU LJUBLJANA na podlagi 

Etičnega kodeksa SFU LJUBLJANA opravlja Etična komisija SFU LJUBLJANA, saj jim 

omogoča strokovno podporo pri kakršnihkoli etičnih težavah ali etičnih vprašanjih, ki 

se porajajo ob psihoterapevtskem delu, usposabljanju ali raziskovanju. Tričlansko 
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Etično komisijo imenuje Senat SFU LJUBLJANA. Člani te komisije morajo biti izglasovani 

demokratično in ne smejo biti hkrati člani Častnega razsodišča SFU LJUBLJANA. 

Člani visokošolske skupnosti in psihoterapevti SFU LJUBLJANA se lahko obračajo na 

Etično komisijo SFU LJUBLJANA brez strahu, da bi bili kaznovani, saj Etična komisija: 

• skrbi za vsebino in organizacijo izobraževalnih programov o etiki, ki jih 

organizira SFU LJUBLJANA;  

• skrbi za raven etične kvalitete dela psihoterapevtov SFU LJUBLJANA;  

• predlaga in načrtuje seminarje, simpozije in kongrese ter druge oblike 

izobraževanja o etiki;  

• rešuje etične probleme in vprašanja psihoterapevtov SFU LJUBLJANA ter 

drugim organom SFU LJUBLJANA ali zunanjim organom daje, na njihovo 

prošnjo, strokovno mnenje o posameznih etičnih problemih ali vprašanjih. 

• podaja mnenja k raziskovalnim načrtom na SFU LJUBLJANA. 

• v strokovnih psihoterapevtskih publikacijah (npr. v Kairosu – Slovenski reviji za 

psihoterapijo) spodbuja objavljanje primerov (ne)etičnega ravnanja in 

informativnih člankov s področja etike, tako da psihoterapevti lažje spremljajo 

strokovni razvoj na področju etike; 

• budno spremlja kakršnekoli pritožbe ali vprašanja o etičnem kodeksu SFU 

LJUBLJANA in v omogoča možne revizije etičnega kodeksa glede na te pritožbe, 

vprašanja in informacije;  

 

Z vsemi temi aktivnostmi Etična komisija SFU LJUBLJANA pomaga dvigati etično zavest 

oz. ozaveščenost tudi na posebnih področjih psihoterapevtske prakse. 

 

SFU LJUBLJANA v okviru študijskega programa Propedevtike in Psihoterapevtska 

znanost zahteva od slušateljev/ic, da v okviru predmeta Etika opravijo vse zahtevane 

obveznosti. Prav tako morajo društva in organizacije, ki izvajajo psihoterapevtsko 

dejavnost in/ali izobraževanje iz psihoterapije in sodelujejo s SFU LJUBLJANA v svojih 

programih specialnih psihoterapevtskih edukacij zagotoviti, da se edukanti/ke 

seznanjajo z etičnimi vsebinami in stalno razvijajo svoj moralni in etični čut. 

 

Podobno mora vsako društvo ali organizacija, ki izvaja psihoterapevtsko dejavnost 

in/ali izobraževanje iz psihoterapije in sodeluje s SFU LJUBLJANA, imeti organ, ki na 

področju etike opravlja podobno funkcijo »etične podpore« kot to počne Etična 

komisija SFU LJUBLJANA. 

 

V primeru kršitev etičnega kodeksa SFU LJUBLJANA, statuta in drugih aktov SFU 

LJUBLJANA odloča Častno razsodišče SFU LJUBLJANA, ki v skladu s svojim pravilnikom 

obravnava prijave kršitve. Prav tako lahko Častno razsodišče v skladu z 2. členom 

svojega pravilnika »organizira posvete in druge oblike soočanja mnenj o temah, ki 
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zadevajo etiko delovanja psihoterapevtov ter proučuje vzroke in pogostnost kršitev 

ter o tem poroča Etični komisiji SFU LJUBLJANA. Častno razsodišče lahko sprejme tudi 

načelna stališča v zvezi z določenimi, ponavljajočimi kršitvami.« Častno razsodišče v 

skladu s svojim pravilnikom skrbi za temeljit in pravičen postopek z ustreznim načinom 

preiskave, z različnimi ravnmi in odprtostjo preverjanja, s pravičnostjo v svojem 

odločanju in s korektnim upoštevanjem pritožb zoper svoje odločitve. 

 

Podobno mora vsako društvo oz. organizacija, ki izvaja psihoterapevtsko dejavnost 

in/ali izobraževanje iz psihoterapije in sodeluje s SFU LJUBLJANA, imeti svoje Častno 

razsodišče. Ta društva oz. organizacije si morajo prizadevati, da kršitve etičnega 

kodeksa najprej rešujejo pri Častnem razsodišču lastnega društva. Če na tej ravni 

zadeve ni mogoče zadovoljivo rešiti, psihoterapevti v skladu s s mernicami etičnega 

kodeksa nanjo opozorijo SFU LJUBLJANA oz. v skladu s pravilnikom Častnega 

razsodišča SFU LJUBLJANA prijavijo Častnemu razsodišču SFU LJUBLJANA, ki zadevo 

rešuje po lastnem pravilniku dela. 

 

NAČELO 1: ODGOVORNOST 

Splošno načelo:  

Pri nudenju uslug psihoterapevti vzdržujejo najvišje strokovne standarde. Sprejemajo 

odgovornost za posledice svojih dejanj in se po svojih najboljših močeh trudijo 

zagotoviti, da so njihove storitve ustrezno uporabljene.  

 

Načelo 1.a:  

Kot praktiki se psihoterapevti zavedajo, da nosijo veliko družbeno odgovornost, saj 

lahko njihova priporočila in strokovne aktivnosti spremenijo življenja drugih ljudi. 

Pozorni so na osebne, socialne, organizacijske, finančne, okoljske ali politične situacije 

in pritiske, ki bi lahko vodili k zlorabi njihovega vpliva.    

 

Načelo 1.b: 

Psihoterapevti s svojimi klienti vnaprej razjasnijo vse stvari, ki bi bile lahko relevantne 

pri skupnem delu. Izogibajo se odnosov, ki bi lahko omejevali njihovo objektivnost ali 

ustvarili konflikt interesov. 

 

Načelo 1.c: 

Psihoterapevti so odgovorni, da skušajo preprečiti, da bi ustanova ali organizacija, ki 

jih zaposluje, njihove podatke spreminjala, zlorabljala ali prikrivala.  

 

Načelo 1.d: 
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Kot člani organizacijskih ali nacionalnih organov ostanejo psihoterapevti kot 

posamezniki zavezani najvišjim strokovnim standardom svojega poklica.  

Načelo 1.e: 

Kot učitelji ali mentorji psihoterapevti vidijo svojo primarno dolžnost v tem, da 

pomagajo drugim pridobiti znanje in spretnosti. Z objektivnim, celovitim in korektnim 

podajanjem informacij vzdržujejo visoke standarde poučevanja.    

 

Načelo 1.f: 

Kot raziskovalci so psihoterapevti odgovorni  za izbor raziskovalnih tem in metod, ki 

jih uporabljajo pri preučevanju, analizi in poročanju. Svoje raziskave načrtujejo tako, 

da bi bili njihovi izsledki čim manj zavajajoči. O omejitvah izsledkov svojih raziskav 

omogočajo izčrpno razpravo, še posebno če se njihovo delo dotika socialne politike ali 

bi lahko vodilo do prikrajšanosti oseb določene starosti, spola ali  etničnih, socialno-

ekonomskih in drugih socialnih skupin. Pri objavljanju poročil o svojem delu nikoli ne 

prikrivajo neskladnih podatkov in priznavajo obstoj alternativnih hipotez in razlag 

svojih rezultatov. Psihoterapevti si pripisujejo zasluge le za delo, ki so ga dejansko 

opravili. Z vsemi ustreznimi osebami in ustanovami vnaprej razjasnijo pričakovanja o 

dostopnosti in uporabi raziskovalnih podatkov. Težijo k minimalnemu poseganju v 

okolje, v katerem so bili podatki zbrani. 

 

Načelo 1.g: 

Psihoterapevti se zavedajo potrebe po zavarovanju strokovne odgovornosti in 

ustrezno z okoliščinami, v katerih opravljajo svojo dejavnost, poskrbijo za pogodbe z 

zavarovalnicami, ki nudijo zavarovanja profesionalne odgovornosti. 

 

NAČELO 2: KOMPETENTNOST 

Splošno načelo: 

Vsi psihoterapevti si v interesu javnosti in poklica samega prizadevajo za vzdrževanje 

visokih standardov kompetentnosti. Zato stalno spremljajo razvoj psihoterapevtske 

znanosti, tako da se stalno izobražujejo in usposabljajo. Sestavni del stalnega 

usposabljanja je supervizija oz. intervizija. Poleg tega sledijo aktualnim spoznanjem in 

informacijam na področju zdravja, znanosti in stroke, ki so povezana z dejavnostmi, ki 

jih izvajajo. Prepoznavajo meje svojih pristojnosti in omejitve svojih tehnik. Izvajajo 

samo tiste dejavnosti in tehnike, za katere so usposobljeni z izobrazbo in izkušnjami. 

Na področjih, kjer še ni priznanih standardov, psihoterapevti upoštevajo vse potrebne 

varnostne ukrepe, da bi zaščitili dobrobit svojih klientov.  

 

Načelo 2.a: 
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Psihoterapevti ustrezno predstavijo svoje kompetence, izobrazbo, usposabljanja in 

izkušnje. 

Pri tem kot dokaz izobrazbe in strokovne usposobljenosti navajajo le tista spričevala 

in kvalifikacije, ki jih izdajajo priznane izobraževalne ustanove ali jih priznava SFU 

LJUBLJANA. 

Zagotavljajo minimalne profesionalne standarde, kot so zapisani v dokumentih SFU 

LJUBLJANA, EAP,  kriterije nacionalnih akreditacijskih organov ter  kriterije evropskih 

akreditirajočih organizacij posameznih psihoterapevtskih pristopov oz. metod, če le ti 

obstajajo. Spoštujejo tudi druge vire izobrazbe, usposabljanja in pridobljenih izkušenj. 

 

Načelo 2.b: 

Kot praktiki in  učitelji psihoterapevti izvajajo dejavnost na podlagi skrbnih priprav 

tako, da je njihovo delo najvišje kakovosti, njihova komunikacija pa je ustrezna in 

relevantna.  

 

Načelo 2.c: 

Psihoterapevti upoštevajo potrebo po kontinuiranem razvoju in osebnostni rasti, 

odprti so za nove postopke ter za spremembe v pričakovanjih in vrednotah skozi čas.  

 

Načelo 2.d: 

Psihoterapevti upoštevajo medosebne razlike, tudi takšne, ki so lahko povezane s 

starostjo, spolom, socialnoekonomskim ali etničnim poreklom ali s posebnimi 

potrebami tistih, ki bi lahko bili specifično prikrajšani.  Pridobijo si primerno 

usposabljanje ali svetovanje, da pri delu s takšnimi osebami zagotovijo kompetentno 

in primerno storitev. 

 

Načelo 2.e: 

Psihoterapevti, ki so odgovorni za odločitve glede posameznikov ali  postopkov, 

osnovanih na testnih rezultatih,  poznajo psihološko in edukacijsko merjenje, 

probleme vrednotenja, raziskovanja in razvijanja testov.  

 

Načelo 2.f: 

Psihoterapevti upoštevajo, da lahko osebni problemi in konflikti vplivajo na strokovno 

učinkovitost, zato ne izvajajo aktivnosti, v katerih bi njihovi osebni problemi lahko 

vodili do neustreznega dela ali do oškodovanosti klienta, kolega, študenta, učenca, ali 

udeleženca v raziskavi. Če so vpleteni v takšno aktivnost, ko se zavejo svojih psihičnih 

problemov, poiščejo kompetentno strokovno podporo, da bi ugotovili, ali naj svoje 

profesionalno delovanje odložijo, opustijo ali omejijo.  

 

Načelo 2.g: 
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Psihoterapevti, ki začenjajo dejavnost na novih področjih, pred začetkom izvajanja te 

dejavnosti opravijo vsa izobraževanja in vse s tem področjem povezane strokovne 

zahteve, in zagotovijo, da je njihova dejavnost na tem novem področju na najvišjem 

možnem nivoju.  

Prav tako zagotovijo, da z nobeno od trenutnih aktivnosti ne prihaja do interference, 

zmede ali konflikta.  

 

NAČELO 3: MORALNI IN PRAVNI STANDARDI 

Splošno načelo: 

Psihoterapevtova moralna in etična merila so njegova osebna stvar v enaki meri, kot 

so to za vsakega drugega državljana, razen kadar bi lahko vplivale na izpolnjevanje 

njegovih strokovnih obveznosti ali zmanjševale zaupanje javnosti v psihoterapijo in 

psihoterapevte.  

Pri svojem vedenju so psihoterapevti pozorni na obstoječe družbene norme in na 

morebitne vplive, ki bi jih upoštevanje ali odstopanje  od teh norm utegnilo imeti na 

njihovo psihoterapevtsko delo. Prav tako se psihoterapevti zavedajo, kako lahko s 

svojim vedenjem v javnosti vplivajo na izvajanje strokovnega dela svojih kolegov. 

 

Načelo 3.a: 

Kot strokovnjaki psihoterapevti ravnajo v skladu z načeli SFU LJUBLJANA, SFU Dunaj in 

EAP, z načeli njenih pooblaščenih nacionalnih organizacij (National Awarding 

Organisation = NAO) in v skladu z načeli in standardi svojih inštitutov ali društev, ki so 

povezani s psihoterapevtsko prakso. Psihoterapevti tudi upoštevajo državne zakone in 

uredbe. V kolikor se evropski, nacionalni, lokalni, organizacijski ali institucionalni 

zakoni, uredbe ali praksa ne skladajo bodisi s standardi SFU LJUBLJANA ali EAP, NAO 

ali s standardi in vodili njihovih ustanov ali združenj, kadar je to le mogoče, delujejo v 

smislu razreševanja konflikta. Psihoterapevti se kot strokovnjaki zanimajo za 

oblikovanje takšnih pravnih in kvazipravnih uredb, ki bi kar najbolje služile interesom 

javnosti in delujejo v smeri spreminjanja takšnih pravnih uredb, ki tem interesom ne 

služijo. 

 

Načelo 3.b: 

Kot delodajalci ali delojemalci se psihoterapevti ne udeležujejo in ne ignorirajo 

dejavnosti, ki so nehumane ali pa imajo za posledico protipravne ali nedopustne 

aktivnosti. Takšne dejavnosti vključujejo med drugim tudi diskriminacijo na podlagi 

rase, hendikepa, starosti, spola, spolnih preferenc, verskega prepričanja ali 

nacionalnega izvora pri izvajanju, zaposlovanju, promociji ali izobraževanju.  

 

Načelo 3.c: 
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V svoji profesionalni vlogi se psihoterapevti izogibajo vsakršne aktivnosti, ki bi utegnila 

kakorkoli oškodovati ali zmanjšati človekove, pravne in civilne pravice klientov ali 

drugih, ki bi bili lahko prizadeti. 

 

Načelo 3.d: 

Kot praktiki, učitelji, mentorji in raziskovalci se psihoterapevti zavedajo, da njihove 

osebne vrednote lahko vplivajo na njihovo komunikacijo, uporabo tehnik, izbor in 

predstavitev opažanj ali gradiv in na vrsto in implementacijo raziskav. Pri obravnavanju 

tem, ki bi bile lahko žaljive, psihoterapevti prepoznavajo in upoštevajo različne 

poglede in individualno občutljivost, ki bi jo do takšnih tem utegnili imeti pacienti, 

učenci in udeleženci v raziskavah. 

 

NAČELO 4: ZAUPNOST 

Splošno načelo: 

Osnovna dolžnost psihoterapevtov je, da spoštujejo zaupnost podatkov, ki so jih 

pridobili med psihoterapevtskim delom. Takšne podatke lahko razkrijejo drugim le s 

privoljenjem klienta (ali njegovega pravnega zastopnika), razen v tistih izjemnih 

primerih, kadar je verjetno, da bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do nevarnosti 

(npr. življenjske ogroženosti) bodisi za klienta samega, bodisi za druge. Psihoterapevti 

svoje kliente obvestijo o pravnih omejitvah zaupnosti. Običajno se za razkritje 

informacij pridobi pisno dovoljenje obravnavane osebe.  

 

Načelo 4.a: 

Podatke, pridobljene v kliničnih ali svetovalnih odnosih ali evalvacijske podatke otrok, 

študentov, uslužbencev in drugih se lahko obravnava zgolj z vpletenimi in izključno v 

strokovne namene. Pisna in ustna poročila vsebujejo samo podatke, ki so relevantni v 

evalvacijske ali referenčne namene, pri tem pa se skuša po najboljših močeh preprečiti 

nepotreben vdor v zasebnost.  

 

Načelo 4.b: 

Psihoterapevti, ki v pisni obliki, v predavanjih ali v drugih javnih razpravah 

predstavljajo osebne informacije, pridobljene tekom profesionalnega dela, za to  

bodisi vnaprej pridobijo privolitev, ali pa ustrezno zakrijejo vse informacije, ki bi lahko 

razkrile identiteto.  

 

Načelo 4.c: 

Psihoterapevti poskrbijo za ohranjanje zaupnosti pri shranjevanju in uničenju zapisov 

ter za njihovo nedosegljivost.   
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Načelo 4.d: 

Pri delu z mladoletniki in drugimi osebami, ki ne morejo dati obveščenega soglasja, so 

psihoterapevti še posebno pozorni, da kar najbolje zastopajo interese te osebe in se z 

ostalimi vpletenimi ustrezno posvetujejo.   

 

NAČELO 5: DOBROBIT PACIENTOV / KLIENTOV 

Splošno načelo: 

Psihoterapevti spoštujejo integriteto ter ščitijo dobrobit ljudi in skupin, s katerimi 

delajo. Kadar pride do konfliktov interesov med klienti in institucijami, ki zaposlujejo 

psihoterapevte, psihoterapevti razložijo naravo in smernice svoje odgovornosti in 

zavezanosti ter vse vpletene strani obveščajo o svojih obvezah. Psihoterapevti v 

popolnosti obvestijo kliente o naravi in namenu sleherne evaluacije, obravnave ali 

učnega oz. vadbenega procesa. Odkrito priznavajo, da imajo klienti, študentje, učenci 

in udeleženci v raziskavah glede sodelovanja svobodno izbiro. Siljenje ljudi k 

sodelovanju ali k vztrajanju v obravnavi ni etično.  

 

Načelo 5.a: 

Psihoterapevti so dolžni pred začetkom psihoterapevtske obravnave 

pacientom/klientom pojasniti njihove pravice. Posebej so pomembni naslednji vidiki: 

• način psihoterapevtske metode (kolikor je primerno in ustreza procesu 

psihoterapevtske obravnave) in okvirje dela (setting – npr. način prenehanja 

terapije); 

• obseg oz. okvirno trajanje psihoterapevtske obravnave; 

• finančne pogoje obravnave (honorar, plačevanje iz zavarovanja, način 

obračunavanja odpadlih srečanj itd.); 

• obveznost molčečnosti;  

• možnost za pritožbe. 

Pacienti/klienti morajo imeti možnost odločitve, ali in pri kom želijo začeti terapijo. 

 

Načelo 5.b:                                                                                                               Psihoterapevti 

so dolžni odgovorno ravnati s posebnim odnosom zaupanja in odvisnosti, ki nastane v 

psihoterapevtski obravnavi. Vsaka zloraba tega odnosa pomeni prekršek zoper 

poklicno etične smernice psihoterapevtskega poklica. Zloraba moči nastane takrat, ko 

se psihoterapevt izneveri pacientu/klientu ter zadovoljuje svoje osebne npr. spolne, 

ekonomske, socialne ali čustvene potrebe, četudi je to pogodu pacientu/klientu. 

Odgovornost za to je izključno pri terapevtih. Med pacienti/klienti in kandidati v 

edukaciji načelno ni tukaj nobene razlike. Tudi po zaključku terapije veljajo naprej 

nespremenjene etične smernice. 

Načelo 5.c: 
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Psihoterapevti se nenehno zavedajo svojih lastnih potreb in svojega potencialno 

vplivnega položaja do oseb, kot so klienti, študentje, učenci, udeleženci v raziskavah 

in podrejeni. Zaupanja in odvisnosti teh oseb ne izkoriščajo. Psihoterapevti se po 

najboljših močeh izogibajo dvojnim vlogam, ki bi lahko vplivale na njihovo strokovno 

presojo ali povečale možnost zlorab. Primeri takšnih dvojnih vlog so med drugim 

profesionalne obravnave ali raziskave z zaposlenimi, študenti, supervizanti, bližnjimi 

prijatelji ali sorodniki. Spolne, fizične, emocionalne in materialne zlorabe s katerimikoli 

klienti, študenti, učenci, supervizanti in udeleženci v raziskavah so neetične.  

 

Načelo 5.d: 

Kadar psihoterapevt na željo tretje osebe pristane na psihoterapevtsko obravnavo 

klienta, prevzame odgovornost za to, da bo vsem vpletenim strankam razložil naravo 

odnosov. 

 

Načelo 5.e: 

Kadar  zahteve organizacije od psihoterapevtov zahtevajo, da kršijo ta ali druga etična 

načela,  psihoterapevti razložijo naravo konflikta med zahtevami in temi načeli. Vse 

vpletene strani seznanijo s svojimi etičnimi odgovornostmi kot psihoterapevti in 

ustrezno ukrepajo. 

 

Načelo 5.f: 

Psihoterapevti vnaprej sklenejo takšne finančne dogovore, ki se v največji možni meri 

skladajo z interesi njihovih klientov, študentov, učencev ter udeležencev v raziskavah 

in jih le ti tudi jasno razumejo. Za napotitve klientov v strokovne ustanove po 

profesionalno pomoč niti ne dajejo, niti ne prejemajo nagrad. Del svojih storitev nudijo 

brezplačno oziroma za skromno plačilo. 

 

Načelo 5.g: 

Psihoterapevti zaključijo klinični ali svetovalni odnos takoj, ko je razvidno, da klient v 

tem odnosu več ne pridobiva, ali kadarkoli to zahteva klient sam. Klientu ponudijo 

pomoč pri iskanju alternativnih virov pomoči. 

 

NAČELO 6: POKLICNI ODNOSI 

Splošno načelo: 

Psihoterapevti spoštujejo in zagotavljajo raznolikost metod drugih psihoterapevtskih 

pristopov. Še posebej spoštujejo in sprejemajo drugačne metode drugih 

psihoterapevtskih usmeritev. 
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Psihoterapevti delujejo skladno z ozirom na potrebe, posebne kompetence in 

dolžnosti svojih kolegov v psihoterapiji, psihologiji, medicini in drugih poklicih. 

Spoštujejo  pravice in dolžnosti institucij ali organizacij, s katerimi so ti kolegi povezani. 

 

Načelo 6.a: 

Psihoterapevti razumejo področja pristojnosti sorodnih poklicev. Kar se da se 

poslužujejo vseh strokovnih, tehničnih  in administrativnih virov, ki v največji meri 

služijo interesom uporabnika. Odsotnost formalnih odnosov z drugimi strokovnimi 

delavci psihoterapevtov ne odvezuje odgovornosti, da bi za svoje kliente zagotovili 

najboljšo možno strokovno storitev, prav tako pa jih ne odvezuje tudi odgovornosti 

vnaprejšnjega predvidevanja, previdnosti in tankočutnosti pri pridobivanju potrebne 

dopolnilne ali alternativne pomoči.  

 

Načelo 6.b: 

Psihoterapevti poznajo in upoštevajo tradicije in delo ostalih strokovnih skupin, s 

katerimi delajo in s temi skupinami tudi čim bolj sodelujejo. V kolikor je oseba deležna 

podobnih uslug s strani drugega strokovnjaka, psihoterapevt pozorno razmisli o tem 

odnosu in se nato pazljivo in tenkočutno loteva tako obravnavanja terapevtskih tem, 

kot tudi  klientovega blagostanja. Psihoterapevt se o teh temah pogovori s klientom, 

da bi čim bolj zmanjšal tveganje za zmedo ali konflikte in skuša, kjer je le mogoče, z 

ostalimi vpletenimi strokovnjaki ohraniti jasne in sporazumne odnose. 

 

Načelo 6.c: 

Psihoterapevti, ki zaposlujejo ali supervidirajo druge strokovnjake ali izobražujoče se 

strokovnjake, sprejemajo odgovornost za pospeševanje nadaljnjega profesionalnega 

razvoja teh posameznikov in delujejo tako, da bi zagotovili njihovo kompetentnost. 

Zagotovijo ustrezne delovne pogoje, pravočasne evalvacije, konstruktivne konzultacije 

in priložnosti za pridobivanje izkušenj. 

  

Načelo 6.d: 

Psihoterapevti spolno, fizično, čustveno, materialno niti kako drugače ne izkoriščajo 

profesionalnih odnosov s klienti, supervizanti, učenci, zaposlenimi ali udeleženci v 

raziskavah. Psihoterapevti spolno ne nadlegujejo in spolnega nadlegovanja tudi ne 

ignorirajo, tako da če zanj zvedo, ustrezno ukrepajo. Spolno nadlegovanje se lahko 

kaže kot namerne ali ponavljajoče se pripombe, geste ali fizični kontakti seksualne 

narave, ki jih prejemnik ne želi oz. tudi če jih želi.  

 

Načelo 6.e: 

Kadar psihoterapevti vedo za kršitev etičnih načel s strani drugega psihoterapevta, so 

dolžni stvar neformalno razrešiti s tem, da psihoterapevta na to opozorijo. 
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V kolikor gre za manjši prekršek in/ali se zdi, da je le-ta posledica pomanjkanja 

tenkočutnosti, znanja ali izkušenj, je takšen neformalni poskus reševanja običajno 

primeren. Takšna neformalna korektivna prizadevanja terapevt izvaja s 

tenkočutnostjo do zaupnosti vpletenih.V kolikor kršitev ni dostopna neformalnemu 

razreševanju ali je bolj resne narave, je psihoterapevt dolžan sprožiti postopek 

razreševanja pri Častnem razsodišču društva oz. organizacije, ki izvaja 

psihoterapevtsko dejavnost in/ali izobraževanje iz psihoterapije in sodeluje s SFU 

LJUBLJANA. Če na tej ravni zadeve ni mogoče zadovoljivo rešiti, psihoterapevti v skladu 

s smernicami etičnega kodeksa nanjo opozorijo SFU LJUBLJANA oz. v skladu s 

pravilnikom Častnega razsodišča SFU LJUBLJANA prijavijo Častnemu razsodišču SFU 

LJUBLJANA, ki zadevo rešuje po lastnem pravilniku dela. Pred uvedbo pravnega spora 

predsednik Častnega razsodišča lahko izvede spravni poskus, v kolikor ga okoliščine 

dopuščajo. V primeru, da se udeleženec spora ne strinja z rešitvijo Častnega razsodišča 

SFU LJUBLJANA, ima pravico pritožbe rektoratu SFU Dunaj. 

 

Načelo 6.f: 

Zasluge pri publiciranju se pripisujejo tistim, ki so prispevali k publikaciji skladno z 

njihovim strokovnim prispevkom. Ključni prispevki strokovne narave, ki jih je za skupni 

projekt prispevalo več ljudi, se navajajo kot skupno avtorstvo, pri čemer se 

posameznik, ki je dal glavni prispevek, navaja prvi. Manjši strokovni prispevki in 

obsežna tehnična in druga nestrokovna pomoč se lahko zabeleži v opombah ali v 

uvodni izjavi. S specificiranimi citati se navaja tako neobjavljeno, kot tudi objavljeno 

gradivo, ki je neposredno vplivalo na raziskavo ali na pisno delo. Psihoterapevti, ki za 

publikacijo zbirajo in urejajo gradivo drugih avtorjev, delo objavijo pod imenom le teh 

in s svojim imenom kot urednik ali vodilna oseba, v kolikor je to primerno. Vse 

soustvarjalce se upošteva in poimensko navede. 

 

Načelo 6.g: 

Pri opravljanju raziskav v ustanovah ali organizacijah si psihoterapevti priskrbijo 

ustrezna pooblastila za izvajanje takšnih raziskav. Zavedajo se svoje odgovornosti do 

bodočih raziskovalnih delavcev in zagotovijo, da ustanove gostiteljice prejmejo 

ustrezne informacije o raziskavi in primerno priznanje svojega prispevka.  

 

NAČELO 7: STIKI Z JAVNOSTJO 

Splošno načelo: 

Izjave za javnost, oglasi o dejavnostih, reklamiranje in promocijske aktivnosti 

psihoterapevtov imajo namen, da pomagajo javnosti k obveščenim presojam in 

izbiram. Psihoterapevti ustrezno in objektivno predstavijo svoje profesionalne 

kvalifikacije, povezave in funkcije, prav tako pa tudi tiste institucije in organizacije, s 
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katerimi so povezani oz. s katerimi so povezane njihove izjave. V javnih izjavah 

psihoterapevti posredujejo psihoterapevtske informacije ali strokovna mnenja ali pa 

informirajo o dostopnosti in možnostih tehnik, storitev, publikacij in služb na tak način, 

da utemeljujejo svoje izjave na splošno sprejetih odkritjih in tehnikah, hkrati pa jasno 

prikažejo omejitve, nejasnosti in morebitne negotovosti v zvezi z dokazi. Informacije 

pacientom/klientom morajo biti stvarne, resnicoljubne in ustrezne. Nedopustna je 

tržna ali zavajajoča reklama. 

 

Načelo 7.a: 

Pri objavljanju ali oglaševanju strokovnih storitev lahko psihoterapevti zato, da bi 

opisali ponudnika in ponujene storitve, objavijo naslednje informacije: ime, najvišji 

relevantni akademski naziv ali spričevalo (diplomo) o zaključenem usposabljanju v 

akreditirani ustanovi, datum in vrsto registracije v register psihoterapevtov Slovenske 

krovne zveze za psihoterapijo (splošni register in register nosilcev Slovenske diplome 

iz psihoterapije), EAP (register nosilcev Evropske diplome iz psihoterapije), članstvo v 

psihoterapevtskih organizacijah in strokovno relevantnih ali povezanih telesih, naslov, 

telefonsko številko, delovni čas, kratko navedbo vrst ponujenih psihoterapevtskih 

storitev in ustrezno predstavitev informacij o cenah, obvladanju tujih jezikov, 

pogodbah z zavarovalnicami in določil glede plačil  s strani tretjih oseb ter  druge 

kratke in relevantne informacije. Vključijo pa se lahko tudi druge za uporabnika 

pomembne ali relevantne informacije, v kolikor drugi deli pričujočih etičnih načel 

temu ne nasprotujejo. 

 

Načelo 7.b: 

Pri objavljanju ali oglaševanju psihoterapevtskih storitev ali publikacij psihoterapevti 

svoje pripadnosti neki organizaciji ne predstavljajo na način, ki bi napačno impliciral 

pokroviteljstvo ali priznanost s strani te organizacije. Še posebno psihoterapevti na 

primer ne navajajo evropske, nacionalne registracije ali institucionalnega ali 

organizacijskega statusa na način, ki bi sugeriral, da tak status pomeni specializirane 

strokovne pristojnosti ali kvalifikacije. Javne izjave vključujejo med drugim tudi 

komunikacijo preko periodike, knjig, seznamov, imenikov, interneta, televizije, radia 

in filma.   

 

Javne izjave ne vsebujejo: 

(I) napačnih, lažnih, zavajajočih, nezanesljivih ali nepoštenih izjav;  

(II) napačnih interpretacij dejstev ali izjave, ki bi bila lahko zavajajoča, ker so v 

besedilu relevantni podatki le delno razkriti; 

(III) priporočil pacienta glede kakovosti psihoterapevtovih storitev ali izdelkov 

(IV) izjave, katere namen je ali ki bi utegnila ustvariti napačna ali neupravičena 

pričakovanja ugodnih rezultatov; 
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(V) navajanja neobičajnih ali edinstvenih sposobnosti tako osebnih kot 

lastnega psihoterapevtskega pristopa; 

(VI)  izjave, katere namen je ali ki bi utegnila stopnjevati pacientove strahove, 

anksioznost ali čustva glede možnih posledic v primeru, da ne bi koristil 

ponujenih uslug; 

(VII) izjave o primerjavi privlačnosti ponujenih uslug; 

(VIII) direktnega obračanja na posamezne kliente z neposrednim oglaševanjem. 

 

Načelo 7.c: 

Psihoterapevti predstavnikom tiska, radia, televizije ali drugih komunikacijskih 

sredstev ne dajejo nadomestil ali kakršnihkoli vrednosti v pričakovanju  ali v zameno 

za profesionalno publiciteto v članku. Plačana reklama mora biti prepoznavna kot 

takšna, razen če je iz konteksta razvidno, da gre za plačano reklamo. V kolikor se oglas 

sporoča javnosti preko radia ali televizije, se ga vnaprej posname, psihoterapevt pa 

mora njegovo predvajanje odobriti. Kopije oglasov in posnetke predvajanj hrani 

psihoterapevt.  

 

Načelo 7.d: 

Objave ali oglasi o »skupinah za osebnostno rast«, srečanjih interesnih skupin, tečajih, 

ambulantah, treningih in posredništvih vključujejo razvidno  izjavo o namenu in jasen 

opis izkušenj ali usposabljanja, ki ga nudijo. Izobrazba, usposobljenost in izkušnje  

izvajalcev so ustrezno podrobno opisane in so na razpolago pred začetkom delovanja 

skupine, šolanja, tečaja ali storitev. Pred sodelovanjem je na razpolago jasna izjava o 

honorarjih in kakršnihkoli pogodbenih posledicah. 

 

Načelo 7.e: 

Psihoterapevti, ki so povezani z razvojem ali promocijo psihoterapevtskih tehnik, 

produktov, knjig ali podobnega, ponujenega v komercialno prodajo, se trudijo 

zagotoviti, da so objave in oglasi predstavljeni na strokoven, znanstveno sprejemljiv, 

etičen in stvarno informativen način. 

 

Načelo 7.f: 

Psihoterapevti za osebni dobiček ne sodelujejo v komercialnih objavah ali oglasih, ki 

javnosti priporočajo, naj si priskrbijo ali uporabijo primerne  storitve ali produkte 

določenega proizvajalca, kadar to njihovo sodelovanje temelji izključno na tem, da se 

identificirajo oz. predstavljajo kot psihoterapevti.  

 

Načelo 7.g: 

Psihoterapevti predstavljajo psihoterapevtsko znanost in prakso ter ponujajo svoje 

storitve, produkte in publikacije pošteno in korektno, ter se izogibajo popačenjem 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

 

 
439 

zaradi senzacionalizma, pretiravanja ali površnosti. Psihoterapevte v prvi vrsti vodi 

obveznost, da pomagajo javnosti oblikovati obveščene sodbe, mnenja in odločitve.  

 

Načelo 7.h: 

Kot učitelji psihoterapevti zagotavljajo, da so izjave v katalogih in načrtih tečajev 

dosledne in nezavajajoče, še posebno glede vsebin, ki se bodo obravnavale, temeljev 

za ocenjevanje napredka in narave izkušenj v tečaju. Obvestila, brošure in oglasi, ki 

opisujejo delavnice, seminarje ali druge izobraževalne programe ustrezno opisujejo 

ciljno skupino, ki ji je program namenjen, pa tudi kvalifikacije, zahteve, izobraževalne 

cilje in naravo vsebin, ki se bodo obravnavale. Poleg tega te objave ustrezno 

predstavijo izobrazbo, usposabljanje in izkušnje psihoterapevta, ki program 

predstavlja, pa tudi honorarje, ki jih vključuje.   

Načelo 7.i: 

Javne objave ali oglasi, ki vabijo udeležence v raziskavah in pri tem kot vzpodbudo 

ponujajo klinične ali druge strokovne storitve, jasno predstavijo tako naravo teh 

storitev kot tudi stroške in druge obveznosti, ki jih morajo udeleženci v raziskavah 

sprejeti.  

 

Načelo 7.j: 

Psihoterapevt sprejme odgovornost, da bo popravljal druge, ki predstavljajo 

psihoterapevtske strokovne kvalifikacije ali povezavo le teh z izdelki oz. storitvami na 

način, ki ni skladen s temi načeli.  

 

Načelo 7.k: 

Individualne diagnostične in terapevtske storitve psihoterapevti nudijo izključno v 

okviru profesionalnega psihoterapevtskega odnosa. Kadar psihoterapevti dajejo 

osebne nasvete preko javnih predavanj ali demonstracij, ali člankov v časopisih in 

periodiki, radijskih ali televizijskih programov, elektronske pošte ali podobnih medijev, 

uporabljajo najnovejše relevantne podatke in najvišjo raven strokovne presoje.  

 

Načelo 7.l: 

Izdelki ali storitve, ki so opisane ali predstavljene preko javnih predavanj ali 

demonstracij, časopisnih ali periodičnih člankov, radijskih ali televizijskih programov, 

elektronske pošte ali podobnih medijev, ustrezajo enakim priznanim standardom, ki 

veljajo za izdelke ali storitve, ki se uporabljajo v kontekstu profesionalnega 

psihoterapevtskega odnosa. 
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 NAČELO 8: TEHNIKE OCENJEVANJA (ASSESSMENT) 

Splošno načelo: 

Pri razvijanju, objavljanju in uporabi psihoterapevtskih ali psiholoških tehnik 

ocenjevanja (assessment), skušajo psihoterapevti po najboljših močeh podpirati 

dobrobit in interese klienta. Pazijo, da ne pride do zlorab podatkov, ki so v oceni. 

Spoštujejo  klientovo pravico do seznanjenosti z rezultati in interpretacijami le teh ter 

s temelji za njihove zaključke in priporočila. Psihoterapevti si v okviru legalnih 

pooblastil po najboljših močeh prizadevajo ohraniti tajnost testov in drugih tehnik 

ocenjevanja. Prizadevajo si zagotoviti, da bi tudi drugi ocenjevalne tehnike uporabljali 

ustrezno. 

 

Načelo 8.a: 

Pri uporabi ocenjevalnih tehnik psihoterapevti spoštujejo pravico klientov, da so polno 

seznanjeni z naravo in namenom tehnik v jeziku, ki ga lahko razumejo, razen če je bilo 

vnaprej jasno dogovorjeno drugače. Če naj bi razlage podajali drugi, psihoterapevti 

uvedejo postopke, s katerimi zagotovijo ustreznost teh razlag.  

 

Načelo 8.b: 

Psihoterapevti, ki so odgovorni za razvijanje in standardizacijo psiholoških testov in 

drugih tehnik ocenjevanja, uporabljajo uveljavljene znanstvene postopke in 

upoštevajo relevantne SFU LJUBLJANA, EAP, nacionalne, institucionalne ali 

organizacijske standarde.  

 

Načelo 8.c: 

Pri sporočanju rezultatov ocenjevanja, psihoterapevti prikažejo vse obstoječe zadržke 

glede veljavnosti in zanesljivosti zaradi okoliščin ocenjevanja ali spričo neustreznosti 

norm za testirano osebo. Psihoterapevti si prizadevajo zagotoviti, da se rezultati 

ocenjevanj ali interpretacije le teh ne zlorabljajo.  

 

Načelo 8.d: 

Psihoterapevti se zavedajo, da rezultati ocenjevanj lahko zastarajo in ne predstavljajo 

popolne slike ocenjevanca. Po najboljših močeh se skušajo izogibati in preprečiti 

zlorabo zastarelih meritev ali nepopolnih ocenjevanj.  

 

Načelo 8.e: 

Psihoterapevti, ki ponujajo testne in interpretacijske storitve, lahko predložijo 

ustrezne dokaze za veljavnost programov in postopkov, s katerimi so prišli do 

interpretacij.  Javno ponujanje interpretacijskih storitev se pojmuje kot  pogovor med 
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dvema strokovnjakoma.Tako si psihoterapevti po svojih najboljših močeh prizadevajo, 

da ne bi prišlo do napačne uporabe poročil, ki vsebujejo oceno.  

 

Načelo 8.f: 

Psihoterapevti niti s poučevanjem, niti s sponzorstvom ali s supervizijo ne podpirajo in 

ne spodbujajo tega, da bi neustrezno izšolane ali drugače nekvalificirane osebe 

uporabljale psihoterapevtske ali psihološke ocenjevalne tehnike. 

 

NAČELO 9: RAZISKAVE 

Splošno načelo: 

Odločitev o raziskovanju temelji na presoji posameznega psihoterapevta, kako kar 

najbolje prispevati k znanosti in dobrobiti človeštva. Ko se je odločil, da bo izvajal 

raziskavo, psihoterapevt razmisli o različnih smereh, v katere bi lahko usmeril 

raziskovalne sile in sredstva. Na podlagi teh razmišljanj psihoterapevt izvede 

raziskovanje tako, da upošteva dostojanstvo in dobrobit sodelujočih ter pravila in 

strokovne standarde, ki uravnavajo izvajanje raziskav, v katerih sodelujejo ljudje. 

Psihoterapevti morajo svojim pacientom/klientom, ki sodelujejo pri raziskovalnih 

projektih, razložiti in zagotoviti možnost svobodne privolitve, ki mora biti podana pred 

začetkom projekta, neizpodbitna in dokazljiva. 

 

Načelo 9.a: 

Psihoterapevt, ki izvaja raziskavo (izvajalec), je pri načrtovanju le te dolžan pozorno 

preučiti njeno etično sprejemljivost.V kolikor pri preverjanju človeških in znanstvenih 

vrednot ugotovi kršenje katerega od načel, je raziskovalčeva resna dolžnost, da poišče 

etični nasvet in upošteva stroga varnostna merila, da bi zavaroval pravice ljudi, 

udeleženih v raziskavi.  

 

Načelo 9.b: 

Raziskovalčeva primarna etična naloga je upoštevati, ali bo glede na priznane 

standarde udeleženec v raziskavi »oseba s tveganjem« ali »oseba z minimalnim 

tveganjem«. 

 

Načelo 9.c: 

Raziskovalec je vedno odgovoren, da zagotovi etičnost raziskave. Prav tako je 

raziskovalec odgovoren, da sodelavci, asistenti, učenci in uslužbenci, ki tudi sami 

nosijo to odgovornost,  udeležence v raziskavi obravnavajo etično. 

 

Načelo 9.d: 
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Raziskovalec je, razen v raziskavah z minimalnim tveganjem, dolžan z udeleženci 

raziskave pred njihovim sodelovanjem oblikovati jasen in pošten dogovor, ki 

opredeljuje obveznosti in odgovornosti vseh. Raziskovalec je dolžan spoštovati vse 

obljube in obveze iz tega dogovora.  

Raziskovalec udeležence seznani z vsemi vidiki raziskave, za katere bi bilo pričakovati, 

da bi utegnili vplivati na pripravljenost za sodelovanje, ter jim pojasni vse ostale 

aspekte raziskave, po katerih sprašujejo. V kolikor se pred obveščenim soglasjem 

udeležencem raziskave ne poda popolnih informacij, so potrebni dodatni varnostni 

ukrepi, s katerimi se zavarujeta njihova  dobrobit in dostojanstvo. Raziskave z otroki 

ali z udeleženci, ki imajo omejeno razumevanje in/ali komunikacijo, zahtevajo posebne 

varovalne ukrepe.  

 

Načelo 9.e: 

Spričo metodoloških zahtev raziskave je včasih potrebno prikrivanje in zavajanje.  

Pred opravljanjem takšne raziskave je raziskovalec še posebno odgovoren, da  

(I) ugotovi, ali je uporaba takšnih tehnik upravičena glede na cilje raziskave 

oziroma z znanstvenimi, edukacijskimi ali drugimi implicitnimi vrednotami; 

(II) ugotovi, ali so dosegljivi drugi postopki, ki ne zahtevajo prikrivanja ali 

zavajanja; 

(III) zagotovi, da se dajo udeležencem ustrezna pojasnila, kakor hitro je to 

mogoče. 

Načeloma naj takšnih tehnik ne bi uporabljali.  

 

Načelo 9.f: 

Raziskovalec spoštuje posameznikovo pravico, da odkloni sodelovanje ali da kadarkoli 

izstopi iz raziskave. Da bi se to pravico lahko upoštevalo, sta potrebna tehten razmislek 

in presoja, še posebno, če raziskovalec predstavlja udeležencu avtoriteto ali ima nad 

njim vpliv. To so lahko med drugim tudi situacije, kjer se sodelovanje v raziskavi 

zahteva kot del zaposlovanja ali v katerih je udeleženec učenec ali klient raziskovalca 

oz. je pri njem zaposlen. Pravice posameznika prevladajo nad potrebami raziskovalca, 

da bi zaključil raziskavo.  

 

Načelo 9.g: 

Raziskovalec ščiti udeleženca pred fizičnim in psihičnim neugodjem, nevarnostjo in 

škodo, ki bi lahko bila posledica raziskovalnih postopkov. V kolikor nevarnosti takšnih 

posledic obstajajo, raziskovalec o tem udeleženca obvesti. Raziskovalni postopki, ki bi 

lahko udeležencu povzročili resno ali trajno škodo, se ne uporabljajo, razen če bi 

opustitev takšnih postopkov izpostavila udeleženca še večjemu tveganju ali če je 

raziskava potencialno zelo koristna in se pridobi zanjo popolno in prostovoljno 

obveščeno soglasje vsakega izmed udeležencev.V kolikor bi se pojavili stres, 



 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2016/17 
 

 

 
443 

potencialna škoda oziroma z raziskavo povezana vprašanja ali skrbi, naj bi bil 

udeleženec seznanjen s tem, kako lahko v nekem razumnem času po raziskavi pride v 

stik z raziskovalcem. Soglasje udeležencev ne omejuje njihovih zakonitih pravic in ne 

zmanjšuje raziskovalčevih zakonitih obveznosti.  

 

Načelo 9.h: 

Ko so podatki zbrani, raziskovalec udeleženca obvesti o naravi  raziskave in si prizadeva 

razjasniti vse zmote, ki so se morda pojavile. Kadar znanstvene ali človeške vrednote 

upravičujejo zadrževanje teh informacij, si raziskovalec nalaga posebno odgovornost, 

da bo nadzoroval raziskavo in zagotovil, da za udeleženca ne bo škodljivih posledic.  

 

Načelo 9.i: 

Kadar imajo raziskovalni postopki za posameznega udeleženca neželene posledice, je 

raziskovalčeva dolžnost, da te posledice odkrije in jih vključno z dolgoročnimi učinki 

odpravi.  

Načelo 9.j: 

Informacije o udeležencu, pridobljene tekom raziskave, so zaupne, razen če je bilo 

vnaprej drugače dogovorjeno. Kadar obstaja možnost, da bi drugi lahko dostopali do 

teh informacij, se ta možnost pojasni udeležencu skupaj z načrtom ščitenja zaupnosti 

med postopkom pridobivanja obveščenega soglasja.  

 

Ta kodeks začne veljati 4.9.2014 in se objavi na spletni strani fakultete. 

 

 

Predsednik UE: 

Mag. Miran Možina 
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15.25 PRILOGA 25 
 

Evalvacijski vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih 

znotraj SFU Ljubljana 
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EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU  

ZAPOSLENIH ZNOTRAJ SFU LJUBLJANA 
 

Z namenom spremljanja in stalnega izboljševanja vzdušja na delovnem mestu vas 

prosimo, da podate svoja mnenja in opažanja. Podatki analize vseh zbranih evalvacij 

bodo predstavljeni na koncu študijskega leta v »Samoevalvaciji SFU Ljubljana«, ki ga 

najdete na spletni strani fakultete: www.sfu-ljubljana.si. V končni analizi vaši podani 

odgovori ne bodo povezani z vašimi osebnimi podatki.  

 

Postavke ocenite od 1 do 5 (1 – nezadovoljivo oz. 5 – odlično) oz. vpišite manjkajoče 

podatke. 

 

Delovno mesto (označi): 

 

          Nepedagoški delavec             Pedagoški delavec                   Sodelavec  
OCENA ODNOSOV MED ZAPOSLENIMI Ocenite od 1-5! 

Odnos med vodstvom in zaposlenimi:  
Odnos z neposredno nadrejenimi:  
Sodelovanje med zaposlenimi:  
Upoštevanost vsakega posameznika:  
Spoštovanje vsakega posameznika:  
Mera vašega spoštovanja do ostalih sodelavcev:  
Zaupljivost do ostalih sodelavcev:  
OCENA DELOVNEGA OKOLJA IN DELOVNIH POGOJEV Ocenite od 1-5! 

Opremljenost delovnega okolja:  
Delovni čas:  
Parkiranje na delovnem mestu:  
Varnost delovnega okolja:  
Možnost odmorov v času delovnega časa:  
Počutje v delovnem okolju:  
OCENA MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV IN ODNOSA DO 

KAKOVOSTNEGA OPRAVLJANJA DELA Ocenite od 1-5! 

Zanimivost dela:  
Spodbujanje ustvarjalne delovne klime:  
Časovni roki za opravljanje dela:  
Urnik dela:  

http://www.sfu-ljubljana.si/
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Jasnost delovnih zadolžitev:  
Predlogi in pobude so upoštevani.  
Pohvale in nagrade za opravljen trud in delo:  
Zadovoljstvo s plačilom za delo:  
Samostojnost pri opravljanju dela:  
Moja motivacija med delom:  
Kakovost mojega opravljenega dela:  
RAZVOJ KARIERE Ocenite od 1-5! 

Ujemanje mojih ciljev s cilji fakultete:  
Napredovanje na delovnem mestu:  
Možnosti dodatnih izobraževanj:  
Možnosti osebnostne in strokovne rasti:  
INFORMIRANOST Ocenite od 1-5! 

Posredovanje informacij s strani vodstva:  
Posredovanje informacij s strani sodelavcev:  
Seznanjenost z akti fakultete:  
Obveščenost o dogajanju nasploh:  

  

  
Hvala za sodelovanje!  
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15.26 PRILOGA 26 
 

Evalvacijski vprašalnik za oceno pedagoškega dela s strani 

študentov SFU Ljubljana 
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EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA OCENO PEDAGOŠKEGA DELA PROFESORJEV S 

STRANI ŠTUDENTOV SFU LJUBLJANA 

 

 

V letnem semestru študijskega leta 2016/17 je fakulteta nadgradila vprašalnike z evalviranje 

pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev SFU. Študenti so vprašalnike  

izpolnjevali ob prijavi na posamezne izpite preko elektronskega indeksa.  

 

Novi vprašalnik je obsežnejši in zajema področja strukture predavanj, učinkovitosti 

predavatelja in splošno oceno konkretnega predmeta. Študenti so posamezne trditve 

ocenjevali na lestvici 1- 5. Poleg številčnega ocenjevanja so imeli študenti možnost 

posredovanja opisnih ocen in komentarjev. Analiza zbranih podatkov je bila posredovana 

pedagoškim delavcem SFU.   

 

ZIMSKI SEMESTER (stara oblika vprašalnika) 

 Ocena 1 - 5 

Predavatelj je odgovarjal na vprašanja.  
Učna vsebina je bila posredovana razumljivo.  
Učno vsebino je predavatelj celostno in vsebinsko predelal.  

 

LETNI SEMESTER (nova oblika vprašalnika)  

STRUKTURA PREDAVANJ Ocena 1 - 5 

Jasno začrtan namen in cilji predavanj  

Držanje predvidene strukture predavanj  

Način podajanja je zahteval aktivno sodelovanje študentov  

Dovolj časa za diskusijo  

V razlagi dovolj praktičnih primerov  

Pravočasno po urniku začenjanje s predavanji  

Pravočasno po urniku končevanje s predavanji  

Držanje dogovora o odmorih med predavanji  

Etičen odnos do predavane vsebine  
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UČINKOVITOST PREDAVATELJA  

Dobra pripravljenost na predavanje  

Dobro poznavanje tematike  

Učna vsebina posredovana razumljivo  

Izpostavitev in povzetek pomembnih delov snovi  

Odgovarjanje na vprašanja  

Celostna in vsebinska predelava učne snovi  

Podana inf. o dostopu do obveznega študijskega gradiva  

Podani predlogi literature za dodatno branje  

Dostopnost za pomoč tudi izven predavanj  

Spoštljivo vedenje  do študentov  

Dovolj informacij o zahtevanem poznavanja snovi na izpitu  

 

OCENA PREDMETA  

Tematika me je zanimala že pred predavanji  

Predavanja so vzbudila moje zanimanje  

Predavanja bi priporočil drugim študentom  

Težavnost predmeta  

Splošno zadovoljstvo s predmetom  
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15.27 PRILOGA 27 
 

Ambulantni red Psihoterapevtske ambulante Fakultete za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 

Ljubljani 
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Ambulantni red 

 

Specializanti, terapevti in pacienti se zavežejo k spoštovanju Ambulantnega reda, kar pacienti 

na registraciji potrdijo s podpisom dokumenta Soglašanje z ambulantnim redom, specializanti 

pod supervizijo in terapevti pa s podpisom pogodbe s Psihoterapevtsko ambulanto FPZ SFU 

Ljubljana. 

 

Točnost in rednost prihajanja 

 

Za uspešnost psihoterapevtskega procesa je pomembno, da pacienti prihajajo na srečanja 

redno in ob dogovorjenem terminu.  

 

 

Odpovedni rok 

 

Če se ob dogovorjenem terminu pacient ne more udeležiti psihoterapevtske seanse naj to 

sporoči najkasneje 48 ur pred dogovorjenim terminom svojemu terapevtu, s klicem ali 

poslanim sms sporočilom na tel.št. 051 382 484 ali na e-mail naslov ambulanta@sfu-

ljubljana.si Če je dogovorjeni termin v ponedeljek ali torek, ga je potrebno odpovedati v petek. 

V primeru, da pacient svojo odpoved sporoči manj kot 48 ur pred dogovorjenim terminom mu 

termin obračunamo po redni urni postavki. S pravočasno odpovedjo pacient omogoči, da 

damo termin nekomu drugemu in tako po nepotrebnem ne podaljšujemo čakalne vrste. 

 

 

Način plačevanja 

 

Dogovorjeni znesek lahko pacienti poravnajo po vsakem srečanju ali ob koncu tekočega 

meseca. Plačilo v točnem znesku (v gotovini) izročijo terapevtu, ki jim takoj izda Blagajniški 

prejemek. Naknadno pa dobijo izstavljen Račun s strani finančno-računovodske službe FPZ SFU 

Ljubljana.  
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Višina urne postavke 

 

Določi se na prvem srečanju-registraciji, upoštevajoč socialno-ekonomski položaj in 

pripravljenost za sodelovanje v izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih projektih FPZ SFU 

Ljubljana. 

 

Tekom psihoterapevtskega procesa je možna sprememba višine urne postavke, in sicer v 

primeru: 

▪ spremembe socialno-ekonomskega statusa,  

▪ vključitve družinskih članov v terapijo, 

▪ povečanja števila ur terapije na teden. 

 

 

Čakalna vrsta 

 

Trudimo se, da psihoterapevtsko obravnavo ponudimo v najkrajšem možnem času in prosimo 

za razumevanje in potrpežljivost pri čakanju na ustreznega in razpoložljivega terapevta. 

 

 

             Zaupnost podatkov 

 

Vsi sodelavci Psihoterapevtske ambulante FPZ SFU Ljubljana so pri svojem delu zavezani k 

molčečnosti in varstvu osebnih podatkov.  S tem je pacientom omogočena popolna 

anonimnost.  

  

 

Pridobitev potrdila o psihoterapevtski obravnavi 

 

V Psihoterapevtski ambulanti FPZ SFU Ljubljana lahko pacientom izdamo dve vrsti potrdil o 

obiskovanju psihoterapije. Zaprosijo lahko za potrdilo o prisotnosti na posamezni 

psihoterapevtski seansi (izda ga psihoterapevt/ka) ali za potrdilo o skupnem številu obiskanih 

psihoterapevtskih seans (med ali po koncu psihoterapevtskega procesa), ki ga izda vodja 

Psihoterapevtske ambulante. 

 

 

Zaključek psihoterapije 

 

V primeru, da pacient želi psihoterapevtski proces predčasno končati ga prosimo, da o tem 

obvesti terapevta in se dogovori za zaokrožitev psihoterapevtskega procesa. 
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15.28 PRILOGA 28 
 

Pritožbeni postopek Psihoterapevtske ambulante 

Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani 
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Pritožbeni postopek 
 

 

PRVA OBRAVNAVA PRI IZVAJALCU STORITEV 

 

Če boste med psihoterapevtsko obravnavo v Psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana izrazili 

nezadovoljstvo glede izvajanja psihoterapije ali nezadovoljstvo v odnosu s terapevtom, Zakon 

o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali 

ukrepi. To pomeni, da se v primeru nezadovoljstva ali nesporazumov v času 

psihoterapevtskega procesa najprej obrnete na vašega psihoterapevta, se skušate z njim 

pogovoriti ter najti rešitev. 

 

Če sporazuma s psihoterapevtom ne morete doseči oz. niste zadovoljni z njegovimi pojasnili 

vas bo seznanil s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih 

pravic. 

 

Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi za sprejemanje 

in obravnavi kršitev pacientovih pravic. V Psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana je pristojna 

oseba vodja Psihoterapevtske ambulante Tina Rahne Mandelj.  

 

Kje najdete podatke o pristojni osebi? 

 

Kontaktne podatke o pristojni osebi najdete na mizi z davčno blagajno v pritličju. 

 

Rok za vložitev prve zahteve 

 

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa psihoterapevta, asistentov in drugih 

sodelavcev Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana lahko vložite najpozneje v 15 dneh od 

nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja vložite 

najpozneje v 30 dneh po končani psihoterapevtski obravnavi. 

Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo 

zahtevo vložite tudi kasneje, vendar najkasneje v treh mesecih. 
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Kako vložim prvo zahtevo? 

 

Prvo zahtevo lahko podate ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi, vodji 

Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana Tina Rahne mandelj, e-mail tina.rahne@sfu-

ljubljana.si, telefon 068/ 198 931. 

 

Kaj mora vsebovati zahteva za prvo obravnavo? 

 

▪ ime in priimek, 

▪ kontaktne podatke pacienta, 

▪ opis domnevne kršitve, 

▪ podatke o udeleženih sodelavcih, 

▪ čas in kraj domnevne kršitve, 

▪ morebitne posledice domnevne kršitve, 

▪ morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.               

 

Anonimnih, žaljivih ali prepozno vloženih zahtev pristojna oseba ne obravnava. O tovrstni 

vloženi zahtevi se napravi pisni zaznamek, ki se pošlje pacientu, če je znan. 

 

Kako poteka obravnava prve zahteve? 

 

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve: 

▪ zahtevi v celoti ugodi, 

▪ napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali 

najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega 

zavarovanja, 

▪ ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne, 

▪ pisno povabi pacienta na ustno obravnavo. 

 

 

 Pisno povabilo pacienta na ustno obravnavo 

 

  Od vložitve popolne prve zahteve do ustne obravnave ne sme preteči več kot 15 dni. 

 

 

Prisotnost drugih oseb na obravnavi 

 

Na obravnavo se lahko povabi tudi druge osebe, ki imajo znanja s področja obravnavane 

zadeve in bi lahko pomagale razjasniti okoliščine pomembne za odločitev, če pacient s tem 
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soglaša. V vabilu na ustno obravnavo se pacienta opozori na pravne posledice neopravičenega 

izostanka z obravnave. 

 

Pooblastilo zastopniku ali pooblaščencu 

 

Če pacient na ustno obravnavo ne more priti lahko za sodelovanje v obravnavi pooblasti 

zastopnika ali drugo osebo ali pa predlaga naj se zahteva reši brez njegove navzočnosti. 

 

 

Neupravičen izostanek 

 

Če pacient svojega izostanka do začetka obravnave ne opraviči, pristojna oseba postopek 

ustavi s pisnim zaznamkom, ki ga pošlje pacientu. 

 

 

Upravičeni razlogi za izostanek 

 

Če pacient iz upravičenih razlogov svojega izostanka ni mogel opravičiti lahko to stori v treh 

dneh od prenehanja vzroka zaradi katerega pacient ni mogel priti na ustno obravnavo, vendar 

najkasneje v 30 dneh od dneva ustne obravnave. 

 

 

Ustna obravnava 

 

Pristojna oseba na ustni obravnavi lahko opravi: 

▪ pogovor s pacientom, 

▪ pogovor z udeleženim sodelavcem Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana ali s 

sodelavcem, ki ima znanja s področja obravnavane kršitve in bi lahko pomagal 

razjasniti okoliščine pomembne za odločitev, 

▪ pregled dokumentacije. 

 

O poteku ustne obravnave se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so na ustni obravnavi 

sodelovali. Pacient prejme izvod podpisanega zapisnika takoj. 

 

 

Dogovor o načinu rešitve spora 

 

Na obravnavi lahko pristojna oseba s pacientom sklene dogovor o načinu rešitve spora. 

Dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta pacient in pristojna oseba. Dogovor o načinu rešitve 

spora se lahko sklene zlasti o. 
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▪ ustnem ali pisnem opravičilu, 

▪ pridobitvi drugega mnenja, 

▪ ponovitvi, dopolnitvi ali popravi storitve v Psihoterapevtski ambulanti FPZ SFU 

Ljubljana, če je bila izvedena neustrezno, 

▪ predlogu uvedbe internega ali zunanjega strokovnega nadzora v skladu s predpisi, ki 

urejajo strokovni nadzor v zdravstvu, 

▪ predlogu uvedbe postopka ugotavljanja obravnavane kršitve varstva osebnih 

podatkov. 

 

Dogovor in rok za njegovo izvršitev sta del zapisnika. Če dogovor o načinu rešitve spora ni 

sklenjen se to navede v zapisniku. Pristojna oseba v tem primeru pacienta pouči o možnosti 

zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. 

 

 

Obveščanje zastopnika 

 

Pristojna oseba mora z anonimiziranim zapisnikom o zahtevi in obravnavi kršitve ali s pisnimi 

zaznamki s katerimi se postopek zaključi zaradi spremljanja stanja na področju pacientovih 

pravic seznaniti najbližjega zastopnika v 15 dneh po koncu postopka, razen kadar je zastopnik 

v postopku z zahtevo sodeloval kot pacientov pooblaščenec. 

 

 

Hramba dokumentacije  

 

Zapisniki in morebitno drugo gradivo, ki je nastalo v postopku, se hrani v zbirki, ki je ločena od 

zdravstvene dokumentacije posameznih pacientov, skladno z določbami zakona, ki ureja 

varstvo osebnih podatkov. Dokumentarno gradivo se hrani 5 let. 

 

 

Vodenje evidence  

 

Pristojna oseba o vloženih zahtevkih vodi evidenco, ki vsebuje podatke o pacientu, datumu 

vložitve zahteve, kršeni pacientovi pravici, datumu zaključka postopka in o dogovorjenem 

načinu rešitve spora. 

Pristojna oseba je sproti dolžna obveščati vodstvo SFU Ljubljana o realizaciji dogovorjenih 

načinov rešitve sporov. 
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Spremembe pritožbenega postopka: 

 

Zadnja sprememba pritožbenega postopka je bila narejena 8.11.2016, ko se je dodal kontakt 

pristojne osebe za reševanje prve obravnave in mesto pritožbenega postopka v čakalnici 

Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana. 

 

Pritožbeni postopek Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana je veljaven od 1.1.2014. 


