
      
CENIK STORITEV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19 

 

ŠOLNINE 

Dodiplomski program psihoterapevtske znanosti/ psihologije 

1. letnik 4.645,00 EUR 

2. letnik 4.635,00 EUR 

3. letnik 4.635,00 EUR 

3. letnik - skupne vsebine* 2.450,00 EUR 

Članarina za ÖH (Avstrijski študentski svet)/ semester** 19,70 EUR 

Skupinska osebna izkušnja (80 ur)*** 1.000,00 EUR 

Magistrski program psihoterapevtske znanosti/ psihologije 

1. letnik 4.945,00 EUR 

1. letnik – skupne vsebine* 2.600,00 EUR 

2. letnik 4.900,00 EUR 

2. letnik – skupne vsebine* 2.600,00 EUR 

Članarina za ÖH (Avstrijski študentski svet)/ semester** 19,70 EUR 

Program Psihoterapevtske propedevtike 

       1. letnik 2.545,00 EUR 

Specialistični program  

1. letnik 2.745,00 EUR 

2. letnik 2.700,00 EUR 

3. letnik 2.700,00 EUR 

4. letnik 2.700,00 EUR 

Dodatna skupinska osebna izkušnja na specialističnem študiju 15,00 EUR/uro 

Dodatno organizacijsko delo na podlagi izdanega sklepa KŠŠZ 50,00 – 500,00 EUR 

*Samo skupne vsebine, v primeru, ko študent specialistični del opravlja izven SFU Ljubljana (samo za študij psihoterapevtske    
znanosti). 
**Z možnostjo spremembe, glede na zahteve ÖH. 
***V sklopu študija psihoterapevtske znanosti mora študent poravnati znesek organizacije in izvedbe skupinske osebne 
izkušnje (80 ur) SFU Ljubljana. 



 
 
 
 
 

         

 

OPOMBA: Strošek preostalih ur individualne osebne izkušnje in psihiatrične prakse na 2. stopnji fakultetnega študija 
psihoterapevtske znanosti poravna študent direktno izvajalcem. 

 

 DRUGI PRISPEVKI 

1. Vpisnina 
- strošek vpisne dokumentacije, potrdila o vpisu, potrdila o 

opravljenih študijskih obveznostih 

 
 
 

375,00 EUR -      strošek izvedbe tridnevnega uvodnega seminarja 

-      strošek dodatnega individualnega razgovora 

2. Izpiti/predmeti  
2.1. Prvi do tretji izpitni rok za redno vpisane študente - 

2.2. Izpit v času ponavljanja* 50,00 EUR 

2.3. Opravljanje predmeta v času pavziranja** obračun po KT in 
50,00 EUR/ izpitni rok 

2.4. Komisijski izpit 120,00 EUR 

2.5. Diferencialni izpit** obračun po KT 

3. Vrednost 1 kreditne točke 
3.1. Dodiplomski program, propedevtika in specialistični program 77,00 EUR 

3.2. Magistrski program 82,00 EUR 

       4.   Izdaja odločb in sklepov 
4.1. Sklep o priznavanju izpitov izven SFU Ljubljana - 

4.2. Sklep o priznavanju prakse - 

4.4. Sklep o prehodu v višji letnik brez opravljenih obveznosti 50,00 EUR 

4.5. Sklep o priznavanju in vrednotenju izobraževanja ob vpisu 

neposredno na magistrski program in program propedevtike 

(diferencialni program)  

- 

4.6 Sklep o prekinitvi pogodbe o študiju  250,00 EUR 

5. Diplomsko delo in zaključni izpit 

5.1. Dodiplomski in magistrski program psihoterapevtske znanosti Vključeno v šolnino ali 
po KT** 

5.2. Specialistični program  250,00 EUR 

5.3. Izdaja diplomske listine s prilogo k diplomi (duplikat) 50,00 EUR 

*Študent s statusom ponavljalca pridobi tri nove redne izpitne roke in pravico do ponovnega obiska predavanj. Plačilo 

posameznega izpitnega roka je potrebno poravnati pred prijavo na izpit. Plačilo stroškov organizacije in izvedbe izpita je 

potrebno poravnati tudi v primeru odjave od izpita. 

**Študent s statusom pavzerja lahko opravlja predmet (obiskuje predavanja in koristi izpitne roke preostale iz preteklih 

študijskih let) tako, da poravna vrednost predmeta, glede na KT (pri čemer je vrednost KT določena s cenikom) in ceno 



 
 
 
 
 

         

 

posameznega izpitnega roka. Plačilo po KT je potrebno poravnati pred začetkom predavanj. Plačilo posameznega izpitnega 

roka je potrebno poravnati pred prijavo na izpit.  

 
 

STROŠKI POSTOPKA IZVOLITVE V NAZIV 

6.1  Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj 2.000,00 EUR 

6.2  Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj 1.000,00 EUR 

6.3 Izvolitev v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive 750,00 EUR 

 
 

CENIK oglaševanja 
 
Oglaševanje v okviru platform SFU Ljubljana 

7.1  Oglaševanje na interni spletni strani SFU Ljubljana 40,00 EUR 

7.2  Oglaševanje na facebook strani SFU Ljubljana 40,00 EUR 

7.3  Oglaševanje na facebook strani SFU Ljubljana in na interni 

spletni strani SFU Ljubljana 

70,00 EUR 

7.4 Objava na blogu SFU Ljubljana (vključena objava na facebook 

strani Ambulante SFU Ljubljana) 

120,00 EUR 

 
 
CENIK Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana 
 
 

STORITVE PSIHOTERAPEVTSKE AMBULANTE  

8.1 Uvodni postopek 30,00 EUR 2 srečanji 

8.2 Partnerska psihoterapija* 50,00 EUR 1 srečanje 

8.3 Individualna psihoterapija* 40,00 EUR 1 srečanje 

8.4 Družinska psihoterapija* 60,00 EUR 1 srečanje 

8.5 Skupinska psihoterapija 15,00 EUR 1 srečanje 

8.6 Interventno srečanje 30,00 EUR 1 srečanje 

8.7 Psihoterapevtsko/psihiatrično mnenje 50,00 EUR - 300,00 EUR  Po potrebi 

8.8 Psihoterapija na domu** 50,00 EUR 1 srečanje 



 
 
 
 
 

         

 

8.9 Psihoterapija na domu*** 40,00 EUR + 
potni stroški 

1 srečanje 

*Navedene cene (razen izdelave psihoterapevtskega/psihiatričnega mnenja) veljajo za specializante psihoterapije pod supervizijo SFU 
Ljubljana. V primeru, da terapijo vodi psihoterapevt, so cene lahko enake/višje od navedenih v ceniku. Pri določanju 
cene terapij se upošteva socialno-ekonomski status klienta. 
**Cena storitve velja za območje Ljubljane z vključenimi potnimi stroški. 
*** Cena storitve velja za območje izven Ljubljane; ceni storitve se doda znesek potnih stroškov obračunanih po ceni 0,37 eur/km.  

 

 
CENIK Knjižnice SFU Ljubljana 
 
 

LETNA ČLANARINA 

Študenti SFU, sodelavci in zaposleni na SFU Brezplačno 

Vsi ostali (fizične osebe) 20,00 EUR 

ZAMUDNINA (enota na dan) 

Izposoja na dom 0,20 EUR 

Neprevzeto naročeno oz. rezervirano gradivo 0,30 EUR 

Pri izposoji iz čitalnice 6,00 EUR 

OPOMINI 

1. Opomin (po elektronski pošti) 0,50 EUR 

2. Opomin (po elektronski pošti) 1,00 EUR 

3. Opomin (pismeno in po elektronski pošti) 3,00 EUR 

IZGUBLJENA LITERATURA 

Stroški nabave Dejanski stroški 

Stroški obdelave 10,00 EUR 

Bančni in dobavni stroški pri naročilu iz tujine 20,00 EUR 

KAVCIJE IN ODŠKODNINE 

Odškodnina za poškodovano gradivo Dejanski stroški 

Odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti 
Stroški izvoda s podobno vsebino (po dogovoru s 
knjižnico SFU Ljubljana) 

Nadomestna izkaznica 5,00 EUR 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA iz knjižnice SFU 

Izposoja enote knjižnega gradiva 8,00 EUR 

Fotokopija na stran, do 20 strani 5,00 EUR 

Vsaka naslednja stran 0,15 EUR 

Članek poslan elektronsko 4,00 EUR 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA iz slovenskih in knjižnic v tujini 



 
 
 
 
 

         

 

Izposoja enote knjižnega gradiva Stroški dobavitelja 

Članek Stroški dobavitelja 

Članek poslan elektronsko Cena dobavitelja 

FOTOKOPIRANJE študijskega gradiva 

Do 10 strani Brezplačno 

Vsaka naslednja stran 0,10 EUR 
*Plačilo vseh storitev je možno v knjižnici SFU Ljubljana, v prostorih SFU Ljubljana na Rovšnikovi ulici 2, 1000 Ljubljana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 



 
 
 
 
 

         

 

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

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


