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Učni načrt magistrskega študija v modularni obliki 

 

Modul številka 
1 

Naziv modula: 
Temeljna znanja 
psihoterapije otrok in 
mladostnikov 

Obseg: 
Kreditne točke (ECTS): 11 
Tedensko število ur na 
semester: 4,27 

Položaj v 
učnem načrtu 1. Semester 

Učne vsebine 

–        Zgodovinski razvoj psihoterapije otrok in mladostnikov 
–        Trenutni trendi v psihoterapiji otrok 
–        Psihoterapija otrok in mladostnikov v različnih 
psihoterapevtskih šolah 
–        Prispevek pomembnih avtoritet na področju psihoterapije 
otrok in mladostnikov 
–       Literatura za področje psihoterapije otrok in mladostnikov 

Cilji glede 
usposobljenosti 
(kompetence) 

Študentje spoznavajo zgodovinski razvoj, pa tudi trenutna dogajanja 
na področju psihoterapije otrok in mladostnikov ter se tako ob 
intenzivnem študiju zgodovinske in sodobne literature vpeljejo v 
strokovno področje. 

Modularni izpit 

Modularni izpiti so sestavljeni iz srednje ocene, pridobljene iz štirih 
predavanj ter ocene znanja pridobljenega s samostojnim študijem , ki 
se ga predstavi v obliki nalog, nato pa se o njem razpravlja. 

Trajanje 
V enem semestru: 4 dvodnevna predavanja v bloku, en štiriurni blok 
predavanj. 
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Modul številka 
2 

Naziv modula: 
Osnove medicine 

Obseg: 
Kreditne točke (ECTS): 8,5 
Tedensko število ur na 
semester: 1 

Položaj v 
učnem načrtu 1. Semester 

Učne vsebine 

Nevrobiologija in psihoterapija 
Diferencialna psihopatologija 
Osnove pediatrije: telesni razvoj in patologija 
Razvojna nevrologija 
Psihofarmakologija za otroke 

Cilji glede 
usposobljenosti 
(kompetence) 

Temeljno nevrobiološko znanje za področje psihoterapije 
Temeljno znanje o diferencialni psihopatologiji 
Znanje o normalnem razvoju, razvojnih motnjah in pogostih boleznih 
pri otrocih. 
Temeljno znanje s področja razvojne nevrologije, nevrološke bolezni 
v otroštvu in njihov vpliv na razvoj. 
Temeljno poznavanje delovanja psihofarmakov, področja uporabe, 
možnosti in meja psihofarmakološkega zdravljenja otrok in 
mladostnikov, informacije o farmakokinetiki in farmakodinamiki 
antidepresivov, antileptikov, pomirjeval, nevroleptikov in stimulantov 
pri otrocih in mladostnikih. 

Modularni izpit 
Modularni izpit je sestavljen iz povprečne ocene, dobljene iz treh 
klavzur povezanih s predavanji. 

Trajanje 
modula V enem semestru: 4 dvodnevni predavanji, 45-minutna klavzura 
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Modul številka 
3 

Naziv modula: 
Poglobljena razvojna 
psihologija 

Obseg: 
Kreditne točke (ECTS): 4 
Tedensko število ur na 
semester: 2 

Položaj v 
učnem načrtu 1. in 2. semester 

Učne vsebine 

Čustveni in socialni razvoj 
Kognitivni razvoj 
Vzgoja 

Cilji glede 
usposobljenosti 
(kompetence) 

– podrobno poznavanje čustvenega in socialnega razvoja 
– prepoznavanje patoloških načinov vzgoje, kot sta denimo pretirana 
zaščita ali zanemarjanje v nasprotju z nenasilnimi kooperativnimi 
načini vzgoje ter razumevanje njihovega pomena za razvoj in 
samozavest, osebnostni razvoj, vzpostavitev identitete in zdravo 
socialno življenje ter razumevanje vzgoje kot patogenega oz. 
zaščitnega dejavnika v razvoju otroka 
– razvoj pozornosti in zaznavanja ter spomina, razvijanje moralnih 
sodb, psihologija učenja v otroštvu in adolescenci, razvoj mišljenja in 
obvladovanje govora v smislu razumevanja povezav s kognitivnim in 
čustvenim razvojem in njunim prepletanjem 
– uporaba tega znanja kot predhodnega pogoja za kompetentnost pri 
delu s starši 

Modularni izpit 
Modularni izpit je sestavljen iz povprečne ocene, dobljene iz treh 
klavzur povezanih s predavanji. 

Trajanje dva semestra: 2 dvodnevni predavanji v bloku, 3 izpitne klavzure 
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Modul številka 
4 

Naziv modula: 
Posebne teme s področja 
otroškega razvoja 

Obseg: 
Kreditne točke (ECTS): 4 
Tedensko število ur na 
semester: 2 

Položaj v 
učnem načrtu 1. in 2. semester 

Učne vsebine 

Šola: Defektologija in specialna pedagogika 
Šola: Šolstvo v Sloveniji/šolska psihologija 
Otrok in pravo 
Spreminjajoča se družina 
Otrok in mediji 
Otrok in religija 
Otrok in svetovnonazorske skupine 
Otrok in smrt 

Cilji glede 
usposobljenosti 
(kompetence) 

V tem modulu bodo obdelani posebni tematski sklopi otroškega 
razvoja s ciljem zaznavanja in upoštevanja umestitve psihoterapije 
otrok in mladostnikov v okvir pravnih in psihosocialnih danosti v 
smislu pogojev in vplivov okolice na psihoterapijo otrok in 
mladostnikov. 

Modularni izpit 

Modularni izpit je sestavljen po kumulativnem načelu iz študijskih 
rezultatov domačega dela. 
Izpitna ocena je izračunana kot aritmetična sredina ocen modularnih 
izpitov in srednje ocene domačega dela. 

Trajanje dva semestra: 2 dvodnevna sklopa predavanj 
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Modul številka 
5 

Naziv modula: 
Razvojna psihopatologija 

Obseg: 
Kreditne točke (ECTS): 8 
Tedensko število ur na 
semester: 3 

Položaj v 
učnem načrtu 2. Semester 

Učne vsebine 

Poglobljena psihodiagnostika v otroškem obdobju I – klinično-
psihološka diagnostika 
Poglobljena psihodiagnostika v otroškem obdobju II – indikacije 
Poglobljena razvojna psihopatologija 
Psihosomatika v otroštvu 
Motnje pri učenju 
Otrok in odvisnost 
Mladoletni storilci kaznivih dejanj 

Cilji glede 
usposobljenosti 
(kompetence) 

Študentje spoznajo klinično-psihološko diagnostiko z njenimi 
možnostmi in omejitvami. 
S tem se usposobijo za sodelovanje med psihoterapevti otrok in 
mladostnikov ter kliničnimi psihologi. 
Sposobni so ne le ugotavljati terapevtske indikacije s posebnim 
poudarkom na postavljanju vprašanj – z uporabo od posameznega 
pristopa odvisnih in integrativnih intervencijskih tehnik, temveč tudi 
prepoznavati s tem povezane raziskovalne potrebe. 
V modulu 2 pridobljena znanja s področja pediatrije, razvojne 
nevrologije in psihofarmakologije se lahko sedaj uporabljajo pri 
psihosomatiki in odvisnosti, pa tudi pri motnjah učenja in raznih 
drugih diagnozah. Študentje so tako usposobljeni za sodelovanje z 
zdravniki in s kliničnimi psihologi, lahko pa opravljajo tudi samostojne 
terapije. 

Modularni izpit 
Modularni izpit je sestavljen po kumulativnem načelu iz študijskih 
rezultatov klavzur za predavanja in domačega dela. 

Trajanje dva semestra, po blokih. 
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Modul številka 
6 

Naziv modula: 
Dejavniki tveganja v 
otrokovem razvoju 

Obseg: 
Kreditne točke (ECTS): 11,5 
Tedensko število ur na 
semester: 3 

Položaj v 
učnem načrtu 2. Semester 

Učne vsebine 

 – Otrok in nasilje 
– Otrok in travma 
– Spolne zlorabe 
– Migracija 
– Otroci duševno bolnih staršev 
– Zlorabe v psihoterapevtskem kontekstu 

Cilji glede 
usposobljenosti 
(kompetence) 

Študenti spoznavajo delovanje dejavnikov tveganja na razvoj otroka 
in vzpostavljajo povezave med travmatizirajočimi dogodki in 
duševnimi motnjami v otroškem obdobju. Spoznavajo tudi možne 
zlorabe psihoterapevtov, ko delajo z otroki, mladostniki in odraslimi. 

Modularni izpit 
Modularni izpit je sestavljen po kumulativnem načelu iz študijskih 
rezultatov domačega dela. 

Trajanje 
modula 1 semester, v blokih 
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Modul številka 
7 

Naziv modula: 
Posebna vprašanja 
psihoterapije otrok in 
mladostnikov 

Obseg: 
Kreditne točke (ECTS): 8 
Tedensko število ur na 
semester: 3 

Položaj v 
učnem načrtu 2. in 3 semester (v 3. semestru: Nezavedna družina (Buchholz)) 

Učne vsebine 

 Govorice v psihoterapiji otrok 
 Vprašanja v zvezi s terapevtskim dogovorom 
 Skupinska terapija z otroki in mladostniki 
 Krizne intervencije 
 Pogostnost in trajanje psihoterapij otrok in mladostnikov 
 Stacionarna psihoterapija otrok in mladostnikov 
 Nezavedna družina 

Cilji glede 
usposobljenosti 
(kompetence) 

Študentje pridobijo usposobljenost za praktično psihoterapevtsko 
delo z otroki in mladostniki, delno je slednje podprto tudi z osebno 
izkušnjo. 

Modularni izpit 
Modularni izpit je sestavljen po kumulativnem načelu iz študijskih 
rezultatov klavzur s predavanj. 

Trajanje 1 semester, v blokih 
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Modul številka 
8 

Naziv modula: 
Znanje za ravnanje 

Obseg: 
Kreditne točke (ECTS): 44 
Tedensko število ur na 
semester: 28 (z vštetim 
praktičnim delom) 

Položaj v 
učnem načrtu 2., 3. in 4. semester 

Učne vsebine 

Opazovanje 
Opazovanje s sodelovanjem 
Psihoterapevtsko delo pod supervizijo 
Supervizija: V ospredju je refleksija psihoterapevtskega procesa s 
poudarkom na osebni izkušnji. 
Kazuistično-tehnični seminar: Pri tem seminarju se v manjših 
skupinah obdelajo vprašanja o psihoterapevtskih tehnikah, ki so 
značilna za posamezni pristop. 

Cilji glede 
usposobljenosti 
(kompetence) 

Študentje se usposobijo s praktičnim delom pod supervizijo in 
spremljanjem kazuistično-tehničnih seminarjev. 

Modularni izpit Študentski zapisniki 

Trajanje 3. Semester 
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Modul številka 
9 

Naziv modula: 
Znanstveno delo 

Obseg: 
Kreditne točke (ECTS): 21 
Tedensko število ur na 
semester: Navzočnost: 1. + 
magistrska naloga 

Položaj v 
učnem načrtu 3. in 4. semester 

Učne vsebine 

V znanstvenem delu se obdelajo posebna znanstvena vprašanja 
povezana s psihoterapijo otrok in mladostnikov. Študent zato 
predloži enemu od vodij študija dispozicijo v obsegu približno dveh 
strani, eden od vodij izobraževanja pa mora slednjo odobriti. 
V praktičnem delu se predstavi obravnava, nato pa sledi pogovor z 
učnim terapevtom in pod njegovo supervizijo tudi izdelava zapisnika. 
Predstavitev obravnave mora biti vsebinsko povezana z vprašanji 
zastavljenimi v znanstvenem delu naloge. 
Naloga mora obsegati najmanj 60 strani. 

Cilji glede 
usposobljenosti 
(kompetence) Zaključek študija z znanstvenim delom 

Modularni izpit 

Pri zaključnem izpitu (ustnem), ki poteka pri enem od vodij 
izobraževalnega programa, se pregleda magistrska naloga, nato pa o 
njej razpravlja. Poleg tega izbere kandidat iz multidisciplinarnega 
teoretičnega dela nadaljnjega izobraževanja temo, ki jo predstavi 
pred drugim izpraševalcem, pri čemer mora biti slednji promoviran. 
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu prejme študentka oz. 
študent naslednji akademski naziv: Magister psihoterapije otrok in 
mladostnikov (Master of Arts). 

Trajanje 2         semestra 

 


