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Študijski pravilnik Fakultete za psihologijo zasebne Univerze Sigmund Freud Dunaj  
 

(Sklep senata z dne 13. 3. 2020) 
 

 

I Splošne določbe 
 
 
 
 
 

 

§ 1 Področje uporabe 
 

 

(1) Ta študijski pravilnik ureja študij na Fakulteti za Psihologijo na Dunaju in na dislociranih 

enotah v Linzu, Berlinu, Milanu in Ljubljani, kjer se izvaja tako redni univerzitetni študij Psihologije 

kot tudi študij vseh drugih študijskih programov fakultete, zlasti univerzitetnih študijskih programov 

oz. tečajev.   

 
(2) Določbe za posamezne univerzitetne študije in drugo študijsko ponudbo so urejene v 

predpisih, ki urejajo študijske dejavnosti, in v smernicah v priročnikih.  

 
(3) Vsebina študija poteka po veljavnih učnih načrtih za posamezni študij, naveden v 

prvem odstavku. Učni načrt določa tudi sestavo študija.   

 
 
§ 2 Sprejem in vpis  
 
 
Pogoji in postopek za vpis in sprejem v posamezne redne univerzitetne študije in druge študijske 

programe oz. tečaje, ki jih ponuja fakulteta, so urejeni s predpisi v pravilniku o sprejemu oz. vpisu 

Fakultete za psihologijo.  
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§ 3 Študijski programi 
 
(1) Fakulteta za psihologijo izvaja redne univerzitetne študije, ki so navedeni v nadaljevanju. 

 
(a) Na Dunaju: 
 

• dodiplomski, magistrski in doktorski študijski program psihologije v nemškem jeziku; 
 

• dodiplomski in magistrski študijski program psihologije v angleškem jeziku (»mednarodni«).  
(b) Na dislocirani enoti v Linzu: 
 

• dodiplomski in magistrski študijski program psihologije v nemškem jeziku.  
(c) Na dislocirani enoti v Berlinu: 
 

• dodiplomski in magistrski študijski program psihologije v nemškem jeziku. 
(d) Na dislocirani enoti v Milanu: 
 

• dodiplomski in magistrski študijski program psihologije v italijanskem jeziku.  
(e) Na dislocirani enoti v Ljubljani: 
 

• dodiplomski in magistrski študijski program psihologije v slovenskem jeziku.  

 

(2) Poleg tega izvaja Fakulteta za psihologijo zasebne Univerze Sigmund Freud Dunaj 
univerzitetne študijske programe oz. tečaje z akademsko stopnjo, ki so navedeni v 
nadaljevanju.  

(a) Na Dunaju: 
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj z akademsko stopnjo Svetovalna znanost in 
upravljanje socialnih sistemov, 

 
• univerzitetni študijski program oz. tečaj z akademsko stopnjo Znanost o upravljanju. 

 
(b) Na dislocirani enoti v Berlinu: 
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj Kulturni odnosi in migracija.  

 

(3) Poleg tega izvaja Fakulteta za psihologijo SFU Dunaj različne univerzitetne 

študijske programe oz. tečaje brez akademske stopnje.  
 
(a) Podiplomski univerzitetni študijski programi oz. tečaji (univerzitetni študijski programi oz. 

tečaji, ki predpostavljajo, da ima kandidat zaključen magistrski študij psihologije) na Dunaju:  
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj »Klinična in zdravstvena psihologija«, 
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj „Nujna psihologija in psihološki krizni 
management“, 

 
• univerzitetni študijski program oz. tečaj „Spletno svetovanje“. 

 
(b) Univerzitetni študijski programi oz. tečaji: 
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj „Psihosocialno svetovanje pri krizi in travmi« ,
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• univerzitetni študijski program oz. tečaj „Preprečevanje samomora Plus“, 

 
• univerzitetni študijski program oz. tečaj „Intenzivno izobraževanje za biofeedback 

terapevta“, 
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj „Travmatološka pedagogika in strokovno svetovanje, 
osredotočeno na travmo“, 

 
• univerzitetni študijski program oz. tečaj „Spolno svetovanje v pedagoškem in 

terapevtskem kontekstu “, 
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj „Učna terapija – kognitivni in psihodinamični procesi 
učenja“, 

 
• univerzitetni študijski program oz. tečaj „Travma in psihoza – nove poti do 

razumevanja in terapije“. 

 
 
§ 4  Trajanje študijskih programov in obseg študijskih obveznosti 
 

 

(1) Običajno obdobje študija v okviru rednih univerzitetnih študijskih programov na vseh 

dislociranih enotah in na mednarodnem študijskem programu na Fakulteti za Psihologijo na 

Dunaju:  
 

• dodiplomski študij psihologije − 6 semestrov v obsegu 180 kreditnih točk (ECTS), 
 

• magistrski študij psihologije − 4 semestri v obsegu 120 kreditnih točk (ECTS). 

 

(2) Običajno obdobje študija v okviru doktorskega študijskega programa psihologije na 

Fakulteti za psihologijo na Dunaju obsega 6 semestrov v obsegu 180 kreditnih točk (ECTS). 

 
(3) Običajno obdobje študija za univerzitetne študijske programe oz. tečaje z akademsko stopnjo 

znaša 
 
(a) na Dunaju za 
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj Svetovalna znanost in upravljanje socialnih sistemov 

5 semestrov v obsegu 90 kreditnih točk (ETCS),  
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj Znanost o upravljanju 6 semestrov v obsegu 120 
kreditnih točk (ETCS); 
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(b) v Berlinu za  
 

• univerzitetni študijski program oz. tečaj Kulturni odnosi in migracija 2 semestra v 
obsegu 60 kreditnih točk (ECTS) 

 
(4) Študijsko obdobje podiplomskih univerzitetnih študijskih programov oz. tečajev (to so 

univerzitetni študijski programi oz. tečaji, ki zahtevajo magisterij iz psihologije) in drugih 

univerzitetnih študijskih programov oz. tečajev brez akademske stopnje je urejeno s posameznimi 

učnimi načrti.  

 
(5) Za vse redne univerzitetne študije in univerzitetne študijske programe oz. tečaje na 

Fakulteti za psihologijo velja, da je lahko opravljen določen izpit povezan z zaključkom študijske faze 

ali določenega modula po učnem načrtu. Učni načrt lahko določi zaporedje, v katerem morajo biti 

opravljena izobraževanja oz. predmeti.  

 

 

§ 5  Študentska mobilnost in kreditne točke 
 

 

(1) Na zahtevo rednih študentov morajo pristojni organi za študentske zadeve (t. j. dekan 

Fakultete za psihologijo, ki ga pooblasti študijska komisija na SFU Dunaj) pozitivno ocenjene izpite, 

v kolikor so ti enakovredni tistim, ki so v učnem načrtu predpisani, upoštevati, če so bili opravljeni  

• na eni od priznanih domačih ali tujih postsekundarnih izobraževalnih 

ustanov ali 
 

• v okviru študija na priznani domači izobraževalni ustanovi, na kateri je za sprejem 

potrebna splošna univerzitetna kvalifikacija.  

 

(2) Na zahtevo rednih študentov, ki želijo del svojega študija opraviti v tujini, mora dekanat 

fakultete vnaprej določiti, kateri načrtovani izpiti so enakovredni tistim izpitom, ki so predvideni z 

učnim načrtom.   

 
(3) Za obračunavanje izpita velja pristop na izpit in pozitivna ocena ustreznega izpita, ki se 

prizna in je določen z učnim načrtom. 

 
 
§ 6 Začetek in trajanje študijskega leta  
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(1) Študijsko leto, ki je sestavljeno in zimskega in poletnega semestra, se prične vsako leto 1. 

septembra in traja do 31. avgusta naslednjega leta. Študijski proces je v študijskem letu prekinjen s 

počitnicami (obdobje, v katerem ni predavanj).  

 
(2) Obdobja študijskega procesa (predavanj) in obdobja počitnic določi dekan.  

 
(3) Redni univerzitetni študijski programi se vedno začnejo v zimskem semestru. Začetek 

študija v poletnem semestru se lahko izvaja v posameznih primerih na dodiplomskih in magistrskih 

študijskih programih.  

 
 
§ 7 Prekinitev študija 
 

 

(1) V upravičenih primerih lahko študenti prekinejo študij za eno leto ob začetku 

semestra. Prekinitev študija je mogoče podaljšati za največ eno leto. 

 
 
(2) Za prekinitev študija je potrebno oddati pisno vlogo na dekanat Fakultete za psihologijo. V 

vlogi morajo biti navedeni tako razlogi za prekinitev kot tudi možnosti za pozitiven zaključek študija. 

Pri odločitvi upošteva dekan osebne, poklicne in zdravstvene razloge. Vsekakor so opravičljivi 

razlogi daljše bolezni, posebne družinske okoliščine, opravljanje vojaškega ali skupnostnega dela, 

nosečnost in skrb za lastne otroke. 

 

(3) Negativna odločitev glede prekinitve študija mora biti pisno utemeljena. Na negativno 

odločitev o upravičeni prekinitvi študija se lahko študent v roku osmih tednov pritoži na študijsko 

komisijo zasebne Univerze Sigmunda Freuda.    

 
 
(4) V času prekinitve študija se študentu ohrani njegovo študijsko mesto, vendar udeležba na 
predavanjih, opravljanje izpitov ter oddajanje in ocenjevanje znanstvenih zaključnih del ni 
dovoljeno. 
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II Cilji študija 
 

 

§ 8 Kvalifikacijski cilji 
 

 

(1) Dodiplomski študijski program psihologije  
 
Dodiplomski študijski program psihologije je v svoji osnovni strukturi kulturno družbeno orientiran 

in posreduje osnovno izobrazbo na področju znanstvene psihologije. Študenti pridobijo kompetence 

znanstvene obdelave teoretičnih in praktičnih vprašanj iz psihologije: posedujejo osnovna znanja o 

družboslovnih raziskovalnih metodah, lahko samostojno opravljajo znanstvene delovne tehnike, 

poznajo aktualno stanje osnovnih poddisciplin psihologije, imajo pregled nad raziskovalnimi 

strategijami iz posameznih ved, ki mejijo na psihologiji in so v praktičnih modulih razvili in razširili 

svoje sposobnosti komunikacije. Za uspešen zaključek študija morajo izdelati diplomsko delo.  

 
 
(2) Magistrski študijski program psihologije  
 
Magistrski študijski program psihologije je znanstveno izobraževanje, ki pripravlja študente na 

poklicno prakso. Sestavljen je iz osnovnega študija in študijev različnih tematskih področij 

(klinična psihologija, ekonomska psihologija, socialna psihologija in psihosocialna praksa ter 

psihološka diagnostika in ocenjevanje).  

Poleg osnovnega študija v prvem študijskem letu, ki je obvezno za vse študente, je v središču 

nadaljnje poglabljanje usposobljenosti družboslovnih raziskovalnih metod. Hkrati pridobijo 

študenti ustrezna strokovna znanja oz. kompetence s tematskih področij po lastni izbiri. Usvajanje 

teoretičnega znanja sovpada s praktičnim delom. Dva raziskovalna seminarja pripravita študente 

na izbiro teme za magistrsko delo.  
  
Drugo študijsko leto predvideva v okviru učnega načrta osnovnega študija poklicno prakso, ki traja 

najmanj štiri mesece. Od tretjega semestra se prične priprava na znanstveno zaključno delo, priprava 

magistrskega dela sledi v četrtem semestru.  
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(3) Doktorski študijski program psihologije  
 
Učni načrt doktorskega študijskega programa psihologije je sestavljen iz dveh študijskih faz. V prvi 

študijski fazi, ki se zaključi v prvem študijskem letu, je v ospredju pridobitev ključnih kompetenc za 

organizacijo in samostojno izvajanje znanstvenih raziskav in poučevanja. Ob zaključku imajo študenti 

poglobljeno znanje s področja pedagoške prakse, torej imajo izkušnje tako s pripravo in izvedbo kot 

tudi evalvacijo izobraževanj in mentorstvom študentskih zaključnih del (diplomsko in magistrsko 

delo). 

Prehod v drugo študijsko fazo je odvisen od potrditve prijave za projekt, ki temelji na mednarodnih 

kriterijih financiranja raziskav, s čimer si pridobijo študenti tudi relevantna znanja o strukturi in 

funkcioniranju evropskega visokega šolstva ter nacionalnih in mednarodnih sistemih oz. programih 

javnega financiranja raziskav. Ta začetna faza bi naj absolvente tako kvalificirala za nadaljnjo 

poklicno delovanje v kontekstu upravljanja znanstvenih izobraževalnih in raziskovalnih procesov.  

Druga študijska faza (najmanj dve leti) je namenjena izdelavi individualnega raziskovalnega projekta, 

ki je potrjen s strani komisije, sestavljene iz vodje študijskega programa in zunanjih strokovnjakov. 

Po zaključku te faze posredujejo študenti v skladu z znanstvenimi standardi psihologije vrhunsko 

znanje na vseh raziskovalnih področjih, ki so jih obravnavali v okviru svojega doktorskega projekta. 

 
(4) Univerzitetni študijski program oz. tečaj Svetovalna znanost in upravljanje socialnih 

sistemov je nadaljevalno izobraževanje za poklice s poudarkom na upravljanju in komunikaciji, ki na 

podlagi znanstvenih in strokovno specifičnih znanj usposabljajo za samostojno delo, opravljanje 

storitev ali prevzem vodilnih strokovnih položajev.   

V okviru izobraževanja spoznajo študenti osnovne teorije in metode svetovalnih in upravljalnih 

disciplin. Študenti se ukvarjajo z znanstvenimi temelji strokovnega znanja in pridobijo znanstveno 

teoretične raziskovalne koncepte za zasnovo, izvedbo in analizo empiričnih raziskav, ki jih 

predstavijo z izdelavo magistrskega dela. 



 
 

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana 
Trubarjeva cesta 65, SI - 1000 Ljubljana 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: SI38029812, 
transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 

www.sfu-ljubljana.si 

 

 

 
   
Poklicna strokovna specializacija sledi iz posredovanja metod in tehnik na izbranem področju 

študija, pri čemer sta v središču pridobivanje in uporaba praktičnih kompetenc na izbranih 

področjih prakse.  

 
 
(5) Univerzitetni študijski program oz. tečaj Znanost o upravljanju 

 
Univerzitetni študijski program oz. tečaj Znanost o upravljanju je nadaljevalno izobraževanje za 

poklice s poudarkom na upravljanju in komunikaciji, ki študente na podlagi znanstvenih in strokovno 

specifičnih znanj usposablja za samostojno delo, opravljanje storitev ali prevzem strokovnih 

vodstvenih položajev. V okviru izobraževanja spoznajo študenti osnovne teorije in metode znanosti 

o interdisciplinarnem upravljanju. Poklicna strokovna specializacija sledi iz posredovanja metod in 

tehnik na izbranem področju študija, pri čemer je v središču pridobivanje in uporaba praktičnih 

relevantnih kompetenc na izbranih področjih prakse. Študenti v okviru »raziskovalnega jedra« 

pridobijo znanstveno teoretične raziskovalne koncepte za zasnovo, izvedbo in analizo empiričnih 

raziskav, ki jih predstavijo z izdelavo magistrskega dela. 
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III Izobraževanja 
 

 

§ 9 Katalog predmetov 
 

 

Katalog oz. seznam predmetov za redne univerzitetne študijske programe se izdela na podlagi 

ustreznega učnega načrta v dekanatu za psihologijo. Vsi predmeti v katalogu so ovrednoteni s 

kreditnimi točkami ECTS.   

 
 
§ 10 Tipi izobraževanja 
 

 

(1) Vsi tipi izobraževanja predvidevajo obvezno udeležbo, razen predavanj (P). Če pogoj 

udeležbe ni izpolnjen, izobraževanja ni mogoče zaključiti. 

 
(2) Pri naslednjih izobraževanjih se uporabljajo različni didaktični postopki. 
 

• Predavanja − Cilj predavanj je, da predavatelj študentom posreduje določeno vsebino 

posameznega področja, ki je določena v učnem načrtu. Predmet se zaključi s pisnim ali 

ustnim izpitom. Izpitno gradivo lahko presega gradivo, ki je bilo predstavljeno na 

predavanjih.  
 

• Vaje, proseminarji in seminarji − Vaje, proseminarji in seminarji so izobraževanja z 

imanentnim izpitnim karakterjem. Pri proseminarjih in seminarjih pridobijo študenti učne 

vsebine z vodenim samostojnim učenjem, aktivno oblikujejo dele pouka, izdelajo 

samostojna seminarska dela itd. Pri vajah je poudarek na pridobivanju in preizkušanju 

praktičnih kompetenc delovanja.     
 

• Integrirano izobraževanje − Integrirana izobraževanja so izobraževanja, v katerih so med 

sabo povezani predavanja in vaje. Predavatelji lahko izberejo in prilagodijo zaporedje 

predavanj in praktičnih vaj, kar pomeni, da se lahko njihova vsebina prilagaja. Tako kot pri 

vajah, proseminarjih in seminarjih je tudi pri integriranem izobraževanju udeležba za 

študente − tako za predavanja kot vaje − obvezna. 
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§ 11 Učni jezik 
 

 

(1)       Učni jezik je določen v učnem načrtu: nemščina pri rednih univerzitetnih študijih 

psihologije na fakulteti na Dunaju in na dislociranih enotah v Linzu in Berlinu, angleščina na 

mednarodnem študijskem programu (bachelor in master) na fakulteti na Dunaju, na dislocirani 

enoti v Milanu italijanščina, na dislocirani enoti v Ljubljani pa slovenščina.  

V vseh univerzitetnih študijskih programih oz. tečajih z akademsko stopnjo je učni jezik 

nemščina.  

 
(2) Posamezni moduli, izobraževanja in izpiti se lahko izvajajo tudi v tujem jeziku. 

 
 
§ 12 Dokazilo in ocena uspešnosti 
 
 

Pravila o ocenjevanju, znanstvenih delih, pripravništvu in uporabi nedovoljenih pripomočkov ter 

njihovih sankcijah se nahajajo v pravilniku o sprejemu in izpitih Fakultete za psihologijo.  

 
 
§ 13 Spričevalo in priloga k diplomi 
 

 
(1) Za redne univerzitetne študijske programe in univerzitetne študijske programe oz. 
tečaje z akademsko stopnjo velja, da so vsi opravljeni študijski dosežki, za katere lahko prejmete 
ECTS kreditne točke skupaj z ocenami teh dosežkov navedeni v spričevalu. 
 
(2) Študenti po zaključku rednega univerzitetnega študija oz. univerzitetnega študijskega 

programa oz. tečaja z akademsko stopnjo prejmejo prilogo k diplomi, ki vsebuje podatke o vpisnih 

zahtevah, kompetencah, študijskih vsebinah oz. predmetih in strokovni poklicni uporabnosti znanj, 

ki so si jih pridobili na študiju.  

 
 
§ 14 Izobraževanja izven učnega načrta 
 

 

Študenti se lahko udeležijo tudi izobraževanj, ki v učnem načrtu niso navedena. Sprejem v 

te oblike izobraževanj izvede vodja izobraževanja. Ob uspešnem zaključku izobraževanja, ki 

ni navedeno v učnem načrtu, je le-to potrebno navesti v prilogo k diplomi v skladu s § 13 

(1). 
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IV Zaključek študija 
 

 

§ 15 Zaključek študija 
 

 

(1) Redni univerzitetni študiji in vsa druga izobraževanja oz. tečaji, ki jih nudi Fakulteta za 

psihologijo, veljajo za zaključene, ko so opravljeni in pozitivno ocenjeni vsi v učnem načrtu 

določeni dosežki.  

 
(2) Študent, ki opravi redni univerzitetni študij iz psihologije ali univerzitetni študijski program 

oz. tečaj z akademsko stopnjo, prejme potrdilo o pridobljeni akademski stopnji in pripadajoče 

spričevalo.  

 
(3) Ob zaključku drugih študijskih programov oz. izobraževanj študenti prav 

tako prejmejo ustrezno dokumentacijo o zaključku. 

 
 
§ 16 Akademske stopnje 
 

 

(1) Fakulteta za psihologijo podeli študentom, ki so uspešno zaključili redne univerzitetne 

študijske programe na dunajski zasebni Univerzi Sigmund Freud  
 

• dodiplomskega študijskega programa psihologije akademsko stopnjo Bachelor 

of Science (BSc); 
 

• magistrskega študijskega programa psihologije akademsko stopnjo Master of Science (MSc.) 

in 
 

• doktorskega študijskega programa psihologije akademsko stopnjo PhD. 

 
 
(2) Fakulteta za psihologijo podeli študentom dunajske zasebne Univerze Sigmund Freud, ki 

so uspešno zaključili univerzitetni študijski program oz. tečaj 

• Svetovalna znanost in upravljanje socialnih sistemov, stopnjo Master of Science (MSc.) oz. 
Master of Arts (MA.) in študentom, ki so uspešno zaključili študij. 

• Znanost o upravljanju, stopnjo Master of Business Administration (MBA.). 

 
 
(3) Fakulteta za psihologijo podeli študentom zasebne Univerze Sigmund Freud, ki so na 

dislocirani enoti v Berlinu uspešno zaključili univerzitetni študijski program oz. tečaj 

• Kulturni odnosi in migracija, stopnjo Master of Arts (MA.). 


