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Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) prvega 
odstavka 7. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list 
RS, št. 4/16, 3/17 in 4/18 ), sklepa 6. redne seje Senata FUDŠ z dne 22.11.2018 ter sklepa 
120. korespondenčne seje Upravnega odbora FUDŠ z dne 26.11.2018 

 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

objavlja 
 

RAZPIS  ZA VPIS  
ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE 

PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA 
študijsko leto 2019/2020 

 
 
1. Ime visokošolskega zavoda in njegov naslov:  
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova 
Gorica 
Tel.: (00386) 5 907 34 61 
E-pošta: referat@fuds.si 
Spletna stran: www.fuds.si 

 
2. Naziv študijskega programa za izpopolnjevanje:  
Psihoterapevtska propedevtika 
 
3. Kraj izvajanja študijskega programa za izpopolnjevanje:  
Ljubljana 
 
4. Trajanje študijskega programa za izpopolnjevanje:  
- eno študijsko leto 
 
5. Cilj študijskega programa za izpopolnjevanje: 
Kandidatu/-ki zagotoviti osnovna znanja na področju psihoterapije in mu omogočiti bolj 
smiselno odločanje o možnem nadaljnjem izobraževanju na tem področju. Kandidatu/-ki 
zagotoviti temeljno znanje in usposobljenost, v kolikor bi se odločil za nadaljevanje študija 
psihoterapije ali psihosocialne pomoči. 
 
6. Enote in kreditno ovrednotenje študijskega programa za izpopolnjevanje: 

 
Zap. št. Enote dela programa Psihoterapevtska 

propedevtika 
 

 
KT* 

1. 
Splošna psihologija 1 
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2. 
Splošna psihopatologija 

5 

3. 
Splošna psihologija 2 

6 

4. 
Specialna psihopatologija 

6 

5. 
Znanje in veščine za ravnanje 1 

6 

6. 
Razvojna psihologija 

6 

7. 
Teorije in modeli osebnosti 

6 

8. 
Etika 

3 

9. 
Znanje in veščine za ravnanje 2 

9 

10. 
Izbrana poglavja iz psihoterapije, psihologije in 
psihiatrije 

7 

SKUPAJ 
60 

*KT – kreditne točke 
 
7. Pridobljene kompetence: 
Kandidati bodo pridobili naslednje splošne kompetence: 

- poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod, seznanjenost z novostmi 
na področju študija, 

- sposobnost kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, 
- seznanjenost z raziskovalnimi metodami, postopki in procesi, sposobnost zbiranja 

in interpretiranja podatkov, razvoj kritične in samokritične presoje, 
- sposobnost uporabe znanja v praksi in reševanja problemov, 
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v 

mednarodnem okolju, 
- kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju). 

 
Kandidati bodo pridobili naslednje predmetno specifične kompetence: 

- poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod v okviru za svetovanje in 
psihoterapijo relevantnih področij psihologije, medicine oziroma psihiatrije ter 
statistike in znanstvene metodologije, 

- sposobnost uporabe znanja in razumevanja osnovnih oz. splošnih in specifičnih  
konceptov in metod svetovanja  v konkretnih situacijah neposrednega dela s klienti,   

- sposobnost argumentiranega ter spoštljivega razpravljanja in reševanja problemov, 
- zmožnost avtonomno uporabljati vire za učenje konkretnih vsebin, 
- zmožnost zavedanja in upoštevanja konteksta svetovalne situacije, njegovih meja 

in sposobnost prilagoditve z ustreznim pristopom. 
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8. Zaključek študijskega programa za izpopolnjevanje:  
Pridobljenih 60 KT, predvidenih s programom. Kandidat prejme potrdilo, ki je javna listina, in 
prilogo z opisanimi kompetencami in opravljenimi vsebinami programa. 
 
9. Pogoji za vpis na študijski program za izpopolnjevanje:  

A. kdor je opravil maturo; 
B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem 

programu; 
C. kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program 

 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
10. Število prostih vpisnih mest: 

Lokacija izvajanja Število 

Ljubljana 10 

 
11. Navedba spletne strani, kjer je objavljen študijski program za izpopolnjevanje: 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete na www.fuds.si. 

12. Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa: 

Prijavni rok:  od 18. 3. 2019 do 11. 10. 2019 

13. Druga podrobnejša navodila in informacije: 

Informativni dnevi bodo potekali na Gregorčičevi 19 v Novi Gorici in na Leskoškovi 9/e v 
Ljubljani: 
 
petek, 15.2.2019, ob 10.00 in ob 17.00 
sobota, 16.2.2019, ob 10.00 
četrtek, 23.5. ob 17h 
četrtek, 22.8. ob 17h 
četrtek, 19.9. ob 17h  
 
Natančnejši podatki o informativnih dnevih bodo objavljeni na spletni strani fakultete. 
 
Več informacij kandidati prejmejo na: 
 
spletni strani: www.fuds.si 
preko elektronske pošte: referat@fuds.si  
po telefonu: 00386 5 907 34 61 

http://www.fuds.si/

