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1 Splošno 
 
O veljavnem izpitnem pravilniku morajo biti seznanjeni vsi študenti in predavatelji, in sicer prek objave 

na spletni strani univerze oz. fakultete za psihologijo. Študenti morajo biti pri vsakem predmetu ob 

začetku semestra seznanjeni z načinom, metodo in zlasti s kriteriji ocenjevanja uspešnosti. Ustrezne 

informacije jim je treba podati v kazalu učnih predmetov na začetku semestra, ki je opremljeno s 

komentarji.  

Izpiti morajo potekati kar se da hitro po opravljenih predavanjih, v katerih je bila posredovana 

vsebina, pomembna za izpit.  

 
 
2 Vrsta študija in načini preverjanja znanja 

2.1 Predavanja 

Cilj predavanj je študentom posredovati vsebino posameznega področja (predmeta), ki je opredeljena  

v akreditiranem študijskem načrtu v obliki predavanj. Udeležba na predavanjih za študente ni obvezna. 

Predmet se zaključi s pisnim ali ustnim izpitom. Izpitno gradivo lahko presega snov, ki je bila 

predstavljena tekom predavanj. Predavatelji morajo pravočasno objaviti poglobljeno literaturo, ki jo 

študenti uporabijo pri pripravi na izpit.  

Študentom so na voljo trije izpitni roki.  

Datumi izpitnih rokov so objavljeni vnaprej v študijskem koledarju. Nosilec predmeta oziroma 

predavatelj oceni izpitne naloge v roku treh tednov.  
 
V skladu s sprejetjem ustreznih predpisov (avstrijskega) Univerzitetnega zakona (2. odstavek 77. člena) 

imajo študenti pravico, da lahko negativno ocenjen izpit ponovijo trikrat. V kolikor študent po tretjem 

pristopu k izpitu (tj. po dveh nadaljnjih ponovitvah) ni ocenjen pozitivno, poteka četrti izpitni rok pred 

komisijo.  

Izpitna komisija je v tem primeru sestavljena iz nosilca predmeta in habilitiranega člana Fakultete za 

psihologijo. Izpitna vprašanja morajo biti predložena pisno, nato ima kandidat na voljo 30 minut časa 

za pripravo. Ta poteka pod nadzorom enega ali obeh članov izpitnega senata. Kandidat, ki komisijskega 

izpita ne opravi, je izključen iz študija.   

Iz navedenih predpisov je razvidno, da imajo študenti, ki ne pristopijo k prvemu izpitnem roku, v 

primeru negativne ocene na drugem ali tretjem izpitnem roku možnost, da izpit ponovijo v naslednjem 

semestru. Izpitna snov se vedno nanaša na aktualno snov predavanj. Naloga študenta je, da si priskrbi 

ustrezen pregled nad to izpitno snovjo.  
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Ob pozitivnem rezultatu izpita, ki je za študenta nezadovoljiv, obstaja možnost, da študent s ciljem 

izboljšanja ocene izpit ponovi, vendar samo enkrat. V zaključno spričevalo (oz. v njegovo prilogo) se 

vključi ocena zadnjega izpita.  

 

 
2.2 Vaje, proseminarji, seminarji 

Vaje, proseminarji in seminarji potekajo in se zaključijo ločeno od predavanj. Udeležba študentov je 

običajno obvezna.  

Kot dokazilo o dosežkih se lahko uporabljajo naslednje zahteve: 

● aktivno sodelovanje študentov (npr. prispevki za razprave, predstavitve),  

● aktivno sodelovanje pri pripravi gradiva (npr. z referati),  

● naknadna obdelava učnih vsebin (npr. v obliki pisnih komentarjev), 

● izdelava pisnih seminarskih nalog.  

Predavatelji oz. izvajalci izobraževanja lahko izvajajo tako vmesne pisne izpite kot tudi zaključni pisni 

izpit. 

Pisna dela študentov (seminarske naloge) morajo biti oddana izvajalcu izobraževanja do konca 

tekočega semestra (prvi oddajni rok) ali najkasneje do začetka naslednjega semestra (drugi oddajni 

rok). V izjemnih in opravičljivih primerih je mogoče seminarske naloge oddati tudi med oziroma 

najkasneje do konca naslednjega semestra.  

Pisna dela (npr. seminarske naloge) mora izvajalec izobraževanja oceniti v roku štirih tednov od 

določenih oddajnih rokov.   

** Opomba (2.2) v prilogi. 

 

 
2.3 Integrirano izobraževanje 
 
Integrirano izobraževanje je sestavljeno iz predavanj in vaj. Izvajalci izobraževanja lahko prosto 

izberejo zaporedje predavanj in praktičnih vaj ter jih vsebinsko prilagodijo. Udeležba je obvezna tako 

na vajah, proseminarjih in seminarjih kot tudi na predavanjih v okviru integriranega izobraževanja.   

Ocena uspešnosti temelji na podlagi ocenjevalnih kriterijev za vaje, proseminarje in seminarje, ki so 

navedeni pod točko 2.2. Poleg tega je obvezen tudi pisni zaključni izpit.  

Predmet je zaključen pozitivno, če sta oba dela izpita – predavanja (pisni izpit; glej predpise pod točko 

2.1 Predavanja) in vaje (referati, pisne naloge …) – ocenjena pozitivno. Skupna ocena se določi na 

podlagi obeh delnih ocen.  
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V primeru negativne ocene pisnega zaključnega izpita je potrebno samo ta – in le ta – del izpita ponoviti 

na enem od preostalih izpitnih rokov, ki so predvideni in objavljeni v posameznem študijskem letu. Za 

pozitivni zaključek pisnega dela izpita torej velja, da se je treba udeležiti enega od treh določenih 

datumov izpitov ter biti pri tem ocenjen pozitivno. V kolikor se študent ne udeleži nobenega od treh 

predvidenih datumov izpita ali ni pozitivno ocenjen, je potrebno ta del izobraževanja z vajami ponoviti.   

 

 
3 Udeležba 
 
Pri vajah, proseminarjih, seminarjih oz. v okviru integriranega izobraževanja tudi na predavanjih, je 

udeležba študentov načeloma obvezna. Neizpolnjen pogoj zahtevane udeležbe pomeni negativno 

oceno predmeta. V primeru opravičene odsotnosti je treba upoštevati posamične zahtevnejše 

primere – po posvetovanju z nosilcem predmeta oz. vodjo izobraževanja. 

 
4 Ocenjevanje 
 
Ocenjevanje poteka po avstrijskem sistemu ocenjevanja (1 – zelo dobro; 2 – dobro; 3 – zadovoljivo; 4 

– zadostno; 5 – nezadostno). Če je ta oblika ocenjevanja neprimerna (npr. pri predmetu „Osebna 

izkušnja“ pri študijskem programu psihologije – bakalavreatu), se kot pozitivna šteje opisna ocena 

„uspešno opravljeno“. Za dislocirane enote študija izven Avstrije je mogoča prilagoditev sistema 

ocenjevanja lokalnim okoliščinam. Takšne določbe, ki odstopajo od avstrijskega sistema ocenjevanja, 

mora potrditi konferenca fakultete ter jih objaviti kot ločeno prilogo Izpitnemu pravilniku Fakultete za 

psihologijo.  

Če vodi izobraževanje več predavateljev, mora vsak od njih oceniti svoj del. Končno oceno določi 

nosilec predmeta na podlagi posameznih delnih ocen. 

Če je med ocenjevanjem dokazana uporaba nedovoljenih pripomočkov, se izpitno delo oceni kot 

„nezadostno“. 

Če študent predčasno prekine izpit zaradi opravičljivega razloga, se izpit šteje kot neopravljen. 

Odločitev o utemeljenosti razloga za predčasno prekinitev je odvisna od nosilca predmeta.  

** Opomba (4) v prilogi. 
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5 Predpisi o izvajanju izpitov 
 
Študenti se morajo prijaviti na izpit najkasneje tri koledarske dni pred izpitnim rokom oz. datumom 

izpita. Izpiti se lahko izvajajo v pisni ali ustni obliki (individualno ali skupinsko). Za nadzor pri pisnih 

izpitih je običajno odgovoren nosilec predmeta, lahko pa izpit nadzorujejo tudi drugi sodelavci 

Fakultete za psihologijo. 

Potek ustnega izpita mora izpraševalec pisno zabeležiti. Rezultat izpita je potrebno študentu sporočiti 

po izpitu. Negativno oceno mora izpraševalec študentu pojasniti.  

Pri pisnih izpitih je študentom na zahtevo omogočen vpogled popravljenih izpitnih pol. 

** Opomba (5) v prilogi. 

 
 
6 Modularni izpit 
 
V rednih univerzitetnih študijih in univerzitetnih programih, ki jih izvaja Fakulteta za psihologijo, lahko 

izbere vodstvo fakultete znotraj modula posebno ocenjevanje posameznih predmetov v obliki 

modularnega izpita.  

Predpogoj za sprejem na takšen modularni izpit je pozitiven zaključek vseh predmetov (vaje, 

proseminarji, seminarji, integrirana izobraževanja) znotraj ustreznega modula. V tem primeru se 

pozitivna ocena glasi »uspešno opravljeno«.  
 
Modularni izpit je ustni ali pisni izpit, ki služi kot dokaz pridobljenih kompetenc v določenem 

modulu. 

Za izvedbo oz. izvajanje izpita je zadolžena izpitna komisija, ki jo je s tem namenom ustanovilo 

vodstvo fakultete in ji jo sestavljajo vsi nosilci oz. vodje predmetov, ki izvajajo predavanja oz. 

izobraževanja v določenem modulu.  
  
Pisni izpit ne sme trajati dlje kot dve uri, ustni izpit ne več kot eno urp. 

 

7 Prekinitev študija 

 
Študenti lahko v upravičenih primerih študij prekinejo. Za prekinitev študija morajo oddati pisno vlogo 

na dekanatu 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 zadostno opravičljivi razlogi daljše bolezni, posebne družinske okoliščine, 

opravljanje vojaškega ali skupnostnega dela, nosečnost in skrb za lastne otroke. Negativna odločitev 

glede prekinitve študija mora biti pisno utemeljena.  
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Na negativno odločitev o upravičeni prekinitvi študija se lahko študent v roku osmih tednov pritoži na 

študijsko komisijo zasebne Univerze Sigmunda Freuda.   

8 Zaključna dela (diplomsko oz. magistrsko delo) 
 
Za mentorstvo pri zaključnih delih so običajno zadolženi zaposleni člani učnega in raziskovalnega 

osebja zasebne Univerze Sigmunda Freuda ter zunanji predavatelji, ki so tudi sami dosegli ustrezne 

strokovno-znanstvene akademske dosežke. Študenti posameznih študijskih programov morajo biti 

seznanjeni s seznamom oseb, ki so pooblaščene za mentorje pri zaključnem delu. 

Dovoljena je tudi skupna obdelava iste tematike s strani več študentov. Pogoj za to je, da se 

individualne dosežke študentov ocenjuje ločeno. Iz končne različice zaključnega dela mora biti jasno 

razvidno, katere dele zaključnega dela je samostojno pripravil kateri študent. 

Vsako zaključno delo mora vsebovati izjavo študenta, da je zaključno delo napisal samostojno ter da 

to zaključno delo ni bilo predloženo nobeni drugi ustanovi za podoben namen.  

Zaključno delo je mogoče napisati tudi v angleškem jeziku.  

Končno različico zaključnega dela mora študent poslati referatu najkasneje do prijave na zaključni izpit. 

Zaključno delo je potrebno oddati tako v tiskani kot tudi elektronski različici.   

Zaključno delo je potrebno oceniti v roku štirih tednov. 

Oceno zaključnega dela ocenjevalec pisno utemelji na podlagi določenega kataloga kriterijev, ki mora 

biti študentu podrobno pojasnjen. 

Zaključna dela se ocenijo po avstrijski shemi ocenjevanja (1 – zelo dobro; 2 – dobro; 3 – zadovoljivo; 4 

– zadostno; 5 – nezadostno). 

Za študijske programe na dislociranih enotah zunaj Avstrije veljajo pod točko 4 navedene možnosti 

prilagoditve glede na predpise, ki veljajo v posameznih državah.  

Pristop kandidata k zaključnemu izpitu je vezan na pozitivno ocenjeno zaključno delo.  

Avtor zaključnega dela je upravičen, da drugim onemogoči uporabo svojega dela za največ pet let. Za 

tovrstno dejanje mora študent oddati ustrezno vlogo s podrobno obrazložitvijo vodstvu študijskega 

programa.  

Vsi viri, ki so študentom na voljo v času študija, se lahko uporabljajo za pisanje zaključnega dela. 

Uporaba drugih virov ni mogoča.  

** Opomba (8) v prilogi. 
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8.1 Diplomsko delo 
 
Zaključno diplomsko delo je dokaz, da je študent z uporabo znanstvenih izrazov, metod in konceptov 

sposoben raziskovati tematiko s strokovnega področja, ki ustreza njegovi študijski smeri in je 

pomembna za prakso. Za pisanje zaključnega diplomskega dela s področja psihologije je študentom po 

učnem načrtu na voljo vsaj zaključni semester. Raziskovalno vprašanje in dispozicijo je potrebno 

oblikovati že v petem semestru v okviru seminarja »Diplomsko delo 1 in diplomsko delo 2«. Pozitiven 

zaključek tega predmeta je pogoj, da se študent lahko udeleži predmeta »Diplomsko delo« v šestem 

semestru.  

Kontrola nad napredkom zaključnih del se izvaja v okviru predmeta »Diplomsko delo«. Za ocenjevanje 

diplomskega dela so odgovorne izključno osebe, ki so imensko navedene na seznamu ocenjevalcev 

Fakultete za psihologijo. Predsednik izpitne komisije je zaposlen na Fakulteti za psihologijo in ima 

doktorat. Za pravilno evidentiranje izpitnega postopka je odgovoren predsednik komisije. 

 

8.2 Magistrsko delo 
 
Magistrsko delo v okviru rednega univerzitetnega magistrskega študija s področja psihologije je dokaz, 

da je študent z uporabo znanstvenih izrazov, metod in konceptov sposoben raziskovati tematiko s 

strokovnega področja, ki ustreza njegovi študijski smeri in je pomembna za prakso. Za pisanje 

zaključnega magistrskega dela je študentom po učnem načrtu na voljo vsaj zaključni semester. 

Raziskovalno vprašanje in dispozicijo je potrebno oblikovati v tretjem semestru v okviru seminarja 

»Priprava na magistrsko delo«. Pozitiven zaključek tega predmeta je pogoj, da se študent lahko udeleži 

predmeta »Raziskovalna delavnica« v četrtem semestru.  

Magistrsko delo pri univerzitetnih študijskih programih oz. tečajih z akademsko stopnjo  

• svetovalna znanost in upravljanje socialnih sistemov, 

• znanost o upravljanju in 

• kulturni odnosi in migracija (SFU Berlin) 

dokazuje, da so študenti sposobni samostojno in s priznanimi znanstvenimi metodami obravnavati 

vprašanje, relevantno za poklicno področje.   

Študenti imajo za pisanje magistrskega dela na voljo tretji in četrti študijski semester. Oblikovanje 

znanstvenega vprašanja oz. ustrezne raziskovalne zasnove je treba izdelati oz. razviti v tretjem 

semestru v okviru predmeta »Ugotovitev teme magistrskega dela«, kar poteka v manjših skupinah v 

okviru magistrskega seminarja. Ocenjevanje magistrskega dela izvedejo strokovni mentorji, oceno pa 

mora potrditi tudi vodja študijskega programa.   
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9 Zaključni izpiti 
 

Zaključni izpit je namenjen preverjanju, ali so študenti pridobili kompetence, določene v modulih 

akreditacijske vloge. Gre za celovit splošni pregled vsebine študija. Zaključni izpit se opravlja pred 

komisijo, torej pred izpitnim senatom. Za dovoljenje glede pristopa h komisijskemu izpitu je potrebno 

imeti pozitivno zaključene vse učne predmete iz kurikuluma in potrjeno zaključno delo. Komisijski 

zaključni izpit je odprt za javnost. 

 
Za pripravo na izpit izberejo študenti iz seznama, objavljenega na spletni strani Fakultete za 

psihologijo, svojo izpitno literaturo oz. izpitne teme. Deli izpita oz. celoten izpit lahko na željo 

študentov poteka v angleškem jeziku. Če je eden od dogovorjenih izpitnih predmetov ocenjen z 

„nezadostno“, je potrebno celoten komisijski zaključni izpit ponoviti. Neuspešno opravljen komisijski 

zaključni izpit je mogoče ponoviti dvakrat.   

 
9.1 Diplomski izpit 
 
Diplomski izpit iz psihologije je sestavljen iz komisijskega izpita, ki ga študent opravi pred komisijskim 

senatom, sestavljenim iz dveh izpraševalcev in enega predsednika. Člane izpitnega senata določi 

vodstvo fakultete s soglasjem vodje študijskega programa. Vsaj en član izpitnega senata mora 

pripadati habilitiranemu znanstvenemu osebju ali imeti naziv asistenta na Fakulteti za psihologijo. 

Predsednik izpitnega senata mora biti doktor znanosti, zaposlen na Fakulteti za psihologijo. 

Predsednik je odgovoren za pravilno beleženje poteka izpita.    

Preverja se dva izpitna predmeta, ki sta v učnem načrtu zastopana v ustreznem obsegu.  
  
Pri obeh izpitnih predmetih je po posvetovanju vseh treh članov izpitnega senata podana skupna 

ocena uspešnosti. Ocenjevanje poteka po avstrijski shemi od 1 do 5. Za študijske programe na 

dislociranih enotah zasebne univerze zunaj Avstrije so na voljo možnosti prilagoditve glede na 

predpise, ki veljajo v posameznih državah, navedene pod točko 4. Rezultat izpita je potrebno kandidatu 

sporočiti po posvetovanju izpitnega senata in ga tudi utemeljiti.  

 
9.2 Magistrski izpit 
 
Redni univerzitetni študij iz psihologije (magisterij)  
 
Magistrski izpit je sestavljen iz komisijskega izpita, ki ga študent opravi pred komisijskim senatom, 

sestavljenim iz dveh izpraševalcev in enega predsednika. Člane izpitnega senata določi vodstvo 

fakultete s soglasjem vodje študijskega programa. Vsaj en član izpitnega senata mora pripadati 

habilitiranemu znanstvenemu osebju ali imeti naziv docent na Fakulteti za psihologijo. Predsednik 
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izpitnega senata mora biti doktor znanosti, zaposlen na Fakulteti za psihologijo. Predsednik je 

odgovoren za pravilno beleženje poteka izpita.    

Preverja se dva izpitna predmeta, ki sta v učnem načrtu zastopana v ustreznem obsegu.  
  
Pri obeh izpitnih predmetih je po posvetovanju vseh treh članov izpitnega senata podana skupna 

ocena uspešnosti. Ocenjevanje poteka po avstrijski shemi od 1 do 5. Za študijske programe na 

dislociranih enotah zasebne univerze zunaj Avstrije so na voljo možnosti prilagoditve glede na 

predpise, ki veljajo v posameznih državah, navedene pod točko 4. Rezultat izpita je po posvetovanju 

izpitnega senata potrebno kandidatu sporočiti in ga tudi utemeljiti.  

** Opomba (9.2) v prilogi. 

 
Univerzitetna študijska programa Svetovalna znanost in Upravljanje socialnih sistemov ter 

univerzitetni študijski program Znanost o upravljanju  
 
Magistrski izpit je komisijski izpit, ki poteka pred izpitnim senatom. Ta je sestavljen iz dveh 

izpraševalcev − prvi je habilitiran član znanstvenega osebja Fakultete za psihologijo, drugi je 

strokovni mentor magistrskega dela. Prvi izpraševalec je odgovoren za pravilno beleženje poteka 

izpita.    

Izpit poteka v obliki zagovora: kandidat mora izpitnemu senatu kritično predstaviti svoje delo in nato 

v razpravi zagovarjati njegovo informativno vrednost.  

Po posvetovanju članov izpitnega senata je podana skupna ocena uspešnosti. Ocenjevanje poteka po 

avstrijski shemi od 1 do 5. Za študijske programe na dislociranih enotah zasebne univerze zunaj Avstrije 

so na voljo možnosti prilagoditve glede na predpise, ki veljajo v posameznih državah, navedene pod 

točko 4. Rezultat izpita je po posvetovanju izpitnega senata kandidatu potrebno sporočiti in ga tudi 

utemeljiti.  

 

 

10 Prehod iz diplomskega na magistrski študijski program  
 
Zaključek diplomskega študija je, brez izjem, pogoj za sprejem na magistrski študijski program 

psihologije. V kolikor študenti dodiplomskega študijskega programa psihologije na SFU komisijskega 

izpita ne opravijo v jesenskem terminu, se lahko vpišejo kot izredni študenti magistrskega študijskega 

programa.  
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11 Predpisi glede plagiatorstva 
 
Pri vsakem pisnem delu je potrebno preveriti njegovo avtorstvo. Dokazilo o plagiatorstvu ima 

neposredno posledico, da je delo ocenjeno kot “nezadostno”. V primeru plagiatorstva v seminarskih 

nalogah je potrebno predmet ponoviti in napisati novo delo na novo temo. Odgovorni organ odločanja 

v prvem primeru je vodstvo fakultete, v drugem primeru pa študijska komisija. V primeru 

nasprotujočih si znanstveno-kvalifikacijskih del, katerih zaključek je neposredno povezan s podelitvijo 

akademske stopnje, je treba napisati novo delo na novo temo.  

Za vsak primer plagiatorstva se ustvari interni akt. V primeru ponovitve lahko plagiatorstvo privede do 

izključitve študenta. V vsakem primeru je potrebno študenta zaslišati, da pojasni svoje stališče.  

 

 
12 Sprejemni izpiti za študij  

Redni univerzitetni študij psihologije  

Vsebina sprejemnega izpita 
 
Sprejemni izpit je sestavljen iz naslednjih petih posameznih izpitov:  

a) pisno delo na splošno temo (esej v nemščini), 
 
b) trije obvezni predmeti, 
 
c) en izbirni predmet. 
 
Izpite pod točkama a) in b) je mogoče opraviti eksterno, izbirni predmet je potrebno opraviti v okviru 

študijskega programa iz psihologije na Fakulteti za psihologijo.   
 
ad a) S pisnim delom na splošno temo (esej) morajo kandidati dokazati, da so se sposobni pisno izraziti 

o določeni temi v brezhibnem in suverenem jeziku in z jasnim miselnim tokom.  

ad b) Izpitne zahteve pri obveznih predmetih za študijsko smer na področju psihologije se orientirajo 

po učni snovi 12. in 13. šolske stopnje (po avstrijskem šolskem sistemu). Odvisno od predmeta izpita 

se obvezni predmeti opravljajo v določeni obliki in vsebinsko obsegajo naslednja področja:  
 

• Matematika 1 − ustni in pisni izpit: številske množice; enačbe in neenačbe; linearne enačbe 

in neenačbe; vektorji; matrice; determinante; osnovne funkcije; osnovni pojmi 

diferencialnega in integralnega računa; uvod v verjetnostni račun in statistika. 
 

• Angleščina 2 (tuji jezik) − ustni in pisni izpit: gotovost v ustnem in pisnem izražanju s pravilno 

uporabo osnovnih slovničnih struktur; sposobnost razumevanja jezika z normalno hitrostjo 

govora in sodelovanje v pogovoru o splošno znanih vsebinah na razumljiv način za 

sogovornika; sposobnost prevajanja preprostih tekstov v nemščino; sposobnost tekočega 
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branja in povzemanja kratkih besedil; sposobnost izražanja mnenja in komentiranja splošnih 

tem, predvsem na pripovedni in opisni način v esejistični obliki.   
 

• Biologija − ustni izpit: razvoj živih bitij v zgodovini Zemlje; zgodovina razvoja človeka; 

biologija celice in osnovni fiziološki procesi; zgradba in delovanje človeškega telesa; osnove 

načela prehrane in zdravja; razmnoževanje in dedovanje; človeško in živalsko vedenje.     

Že uspešno opravljeni zaključni izpiti se lahko priznajo. 
 
ad c) Izbirni predmet se opravi z izpitom, ki mora obsegati 2 ali 3 ECTS kreditne točke in ga je 

potrebno izbrati iz dodiplomskega študijskega programa psihologije na Fakulteti za psihologijo.  

Na izbiro so: 
 

• (P) Splošna psihologija I (3 ECTS), 
 

• (P) Splošna psihologija II (3 ECTS) in 
 

• (P) Zgodovina psiholoških paradigem I (2 ECTS. 

 
 

Univerzitetna študijska programa Svetovalna znanost in Upravljanje socialnih sistemov  

Vsebina sprejemnega izpita 
 
V okviru sprejemnega izpita je potrebno pozitivno opraviti naslednje izpite: 

a) pisno delo na splošno temo (esej v nemščini), 
 
b) trije obvezni predmeti, 
 
c) en izbirni predmet. 
 
Izpita pod točkama za a) in b) je mogoče opraviti eksterno, izbirni predmet je potrebno opraviti v 

okviru univerzitetnega študijskega programa  
 
ad a) S pisnim delom na splošno temo (esej) morajo kandidati dokazati, da so se sposobni pisno izraziti 

o določeni temi v brezhibnem in tekočem jeziku in z jasnim miselnim tokom.  

ad b) Izpitne zahteve pri obveznih predmetih se orientirajo po učni snovi 12. in 13. (avstrijske) šolske 

stopnje. Odvisno od predmeta se izpiti obveznih predmetov opravljajo v določeni obliki in vsebinsko 

obsegajo  naslednja področja:  

• Matematika 1 − ustni in pisni izpit: številske množice; enačbe in neenačbe; linearne enačbe 

in neenačbe; vektorji; matrice; determinante; osnovne funkcije; osnovni pojmi 

diferencialnega in integralnega računa; uvod v verjetnostni račun in statistika. 

• Angleščina 2 (tuji jezik) − ustni in pisni izpit: gotovost v ustnem in pisnem izražanju s pravilno 

uporabo osnovnih slovničnih struktur; sposobnost razumevanja jezika z normalno hitrostjo 

govora in sodelovanje v pogovoru o splošno znanih vsebinah na razumljiv način za 
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sogovornika; sposobnost prevajanja preprostih besedil v nemščino; sposobnost tekočega 

branja in povzemanja kratkih besedil; sposobnost izražanja mnenja in komentiranja splošnih 

tem, predvsem na pripovedni in opisni način v esejistični obliki.   
 

• Biologija in veda o okolju − ustni izpit: razvoj živih bitij v zgodovini Zemlje; zgodovina 

razvoja človeka; biologija celice in osnovni fiziološki procesi; zgradba in delovanje 

človeškega telesa; osnove načela prehrane in zdravja; razmnoževanje in dedovanje; 

človeško in živalsko vedenje.     
 
Že uspešno opravljeni zaključni izpiti se lahko priznajo. 
 
ad c) Izbirni predmet se opravi v okviru univerzitetnih programov Svetovalna znanost in Upravljanje 

socialnih sistemov z uporabo naslednjih predmetov:  

•  „Družbena in kulturna teorija“ (2 ECTS) ter 
 

• „Kulture znanja“ (2 ECTS). 
 
Do oddaje magistrskega dela je potrebno pozitivno zaključiti vse predmete. 

** Opomba (12) v prilogi. 
 
 
 

Drugi del: Izpitni pravilnik za doktorski (PhD) študijski program psihologije 
 
 
 
1 Drugi del izpitnega pravilnika ureja doktorski (PhD) študij na Fakulteti za psihologijo in 

temelji na določbah temeljnega študija psihologije. Vsi predpisi, ki veljajo za temeljni študij 

psihologije (dodiplomski/bakalavreat in podiplomski/magistrski študij) in so predstavljeni v 

prvem delu tega izpitnega pravilnika, torej veljajo tudi za doktorski študijski program.  

 

2 Podatki o študiju 
 
(a) Študij traja tri leta (6 semestrov).  
 
(b) Študij je potrebno zaključiti v roku šestih let (12 semestrov).  
 
(c) Prekinitve študija so mogoče v skladu z določbami, navedenimi v § 7 izpitnega pravilnika 

Fakultete za psihologijo.  

(d) Študij je sestavljen iz dveh študijskih faz.  

 

Prva študijska faza (od 1. do 3. semestra) 

• Opraviti je potrebno izpite, ki so določeni v učnem načrtu. 
 

• Predstaviti je potrebno pregled literature in aktualno stanje raziskav v povezavi z lastnim 

raziskovalnim projektom. 
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• Prijava raziskovalnega projekta mora biti sestavljena v skladu z mednarodno prakso 

financiranja raziskav. 

• Raziskovalni projekt je potrebno predstaviti na javni predstavitvi.  

Druga študijska faza (od 3. do 6. semestra) 
 

• Opraviti je potrebno izpite, ki so določeni v učnem načrtu. 
 

• V skladu s posameznim doktorskim dogovorom je potrebno izpolniti predvidene dodatne 

zahteve (udeležba na delavnicah, predstavitve na kongresih, strokovna organizacija 

znanstvenih konferenc itd.). 
 

• Ob koncu vsakega semestra je potrebno napisati podrobno pisno poročilo o napredku 

raziskovalnega projekta. 
 

• Napisati je potrebno doktorsko disertacijo. 
 

• Na fakulteti je potrebno opraviti javno predstavitev, v kateri kandidati pred izpitnim 

senatom zagovarjajo doktorsko disertacijo.  

 
(e) Prehod v drugo študijsko fazo 
 
 
(α) Prijava na javno predstavitev raziskovalnega projekta se opravi pisno preko dekanata za 

psihologijo. Pogoj za prijavo je dokazilo, da so bili opravljeni vsi izpiti iz učnega načrta, predvideni za 

prvo študijsko fazo. Kandidati morajo prav tako izpolniti vse zahteve, ki jih nalaga sprejemni postopek 

(v skladu s Pravilnikom za sprejem na Fakulteto za psihologijo § 20, odstavek 2). 
 
V upravičenih izjemnih primerih lahko vodstvo študijskega programa odobri sprejem raziskovalnega 

projekta na javno predstavitev, tudi če dokazilo o uspešno opravljenih posameznih izpitih iz učnega 

načrta oz. kakšne koli dodatne zahteve še niso izpolnjene. Kandidatom se v teh primerih določi rok 

izvedbe, dolg največ dva semestra, v katerem je treba predložiti manjkajoča dokazila o dosežkih iz 

prve študijske faze. V tej prehodni fazi lahko študentje obiskujejo predavanja in opravljajo izpite iz 

faze 2, a bodo rezultati izpitov vnešeni v sistem za upravljanje in veljavni šele, ko bodo opravljeni vsi 

manjkajoči izpiti iz faze 1.  
  
V kolikor določenih časovnih omejitev, ki jih določi vodja študijskega programa, ni mogoče 

doseči, je treba vložiti prošnjo za prekinitev študija v skladu z § 7 iz prvega dela izpitnega 

pravilnika. 
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 (β) Javna predstavitev z zagovorom projektne prijave za lasten raziskovalni projekt, izdelan v prvi 

študijski fazi, poteka pred komisijo, ki odloča o nadaljevanju raziskovalnega projekta v drugi študijski 

fazi. Pozitivna odločitev komisije pomeni uradno odobritev nadaljevanja doktorske disertacije in s 

tem prehod v drugo študijsko fazo.  
 
(γ) Komisija je sestavljena iz kolegija doktorskega študijskega programa in iz eksternih svetovalcev 

doktorskega programa. Člani komisije so lahko tudi mentorji pri doktorski disertaciji.  
 
(δ) Komisija se po končani predstavitvi projekta sestane na zaprti seji, kjer se odloči z navadno večino. 

V primeru neodločenega glasovanja, odloči vodja študijskega programa.   

 (ε) Komisija lahko raziskovalni projekt zavrne z zavezujočo zahtevo za izboljšanje projekta. Študenti 

lahko v tem primeru po ustreznih popravkih ponovno predložijo svoj projekt. O ustreznosti izboljšav 

odloča vodja študijskega programa.  

(ζ) Eksterne svetovalce doktorskega programa imenuje vodja študijskega programa za obdobje 

treh let. Ponovno imenovanje je mogoče. 

 (η) Če se raziskovalni projekt v prvi študijski fazi izvede v okviru projekta tretje stranke in je že 

evalviran po mednarodnih standardih, lahko vodja študijskega programa odobri sprejem za prehod v 

drugo študijsko fazo, kar pomeni odobritev izdelave doktorske disertacije, še preden je projekt javno 

predstavljen fakulteti.  
 
 

Javna predstavitev projekta fakulteti je v vsakem primeru obvezna. Poleg tega veljajo določbe, 

navedene pod (α).   

 
3 Mentorstvo doktorske (PhD) disertacije 
 
(a) Za mentorstvo doktorske disertacije so študentom na voljo člani doktorskega (PhD) kolegija.  

(b) Vodja študijskega programa lahko v upravičenih primerih imenuje tudi eksternega mentorja z 

ustrezno strokovno kvalifikacijo.  

(c) Dodelitev mentorjev izvede vodja študijskega programa v soglasju s študenti na začetku prve 

študijske faze v skladu z raziskovalno temo, ki je predstavljena v dispoziciji. 
  
(d) Po odobritvi raziskovalnega projekta sklenejo študenti z mentorjem dogovor o mentorstvu 

doktorske disertacije.  

(e) Doktorski disertacijski dogovor vsebuje: 
 

• ime študenta, 
 

• ime mentorja, 
 

• temo doktorske disertacije,  
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• format doktorske disertacije (monografija; kumulativno delo iz objavljenih člankov), 

 
• jezik, v katerem bo doktorsko delo napisano, 

 
• časovni načrt za izvedbo raziskovalnega projekta, 

 
• pogostost periodičnih poročil o študijskem napredku,  

 
• konkretizacija študentovih znanstvenih dosežkov v okviru izvedbe raziskovalnega 

projekta (objave, udeležbe na kongresu, praksa, izvedba predavanj itd.). 

 
Razveljavitev oz. pomembne spremembe doktorskega dogovora mora potrditi vodja študijskega 

programa.  

 

 
4 Doktorska (PhD) disertacija 
 
(a) Doktorska disertacija je dokazilo o nadaljnjem razvoju sposobnosti za samostojno obdelavo 

zastavljenega znanstvenega vprašanja. Pričakuje se, da bo kakovost omogočila objavo vsaj v delih v 

skladu s standardi predmeta.  

(b) Kot doktorsko disertacijo lahko študenti predložijo ali monografijo ali kumulativno delo (na 

podlagi objav v publikacijah). 

(c) Zaželena je objava delnih rezultatov doktorskega projekta v znanstvenih strokovnih medijih in 

njihova prestavitev na znanstvenih kongresih pred oddajo doktorske disertacije. Morebitne objave se 

lahko vključijo v doktorsko disertacijo.   

(d) Obseg doktorske disertacije je določen v disertacijskem dogovoru.  
 
(e) Skupne doktorske naloge so mogoče in morajo biti urejene v disertacijskem dogovoru. Dosežke 

sodelujočih študentov je potrebno navesti in oceniti ločeno.   
 
(f) V primeru doktorske disertacije, ki temelji na objavah, se morajo posamezne objave v publikacijah 

med seboj strokovno navezovati, povezovati pa jih mora krovno znanstveno vprašanje, ki ga je treba 

predstaviti v uvodu v raziskovalni problem in v povzetku doseženih rezultatov. S formalnega vidika 

mora kumulativna doktorska disertacija v vsakem primeru ustrezati monografiji, torej s kazalom, 

zaporednim oštevilčenjem strani, enotno metodo citiranja, neodvisno od posameznega formata tiska, 

s kazalom celotne literature itd. Posamezne objave v publikacijah je potrebno obravnavati kot ločena 

poglavja v monografiji. Poleg tega veljajo za doktorsko disertacijo, ki temelji na objavah v publikacijah, 

naslednji kriteriji: 
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 (α) Doktorska disertacija, ki temelji na objavah, mora biti sestavljena iz vsaj štirih publikacij, vsaj 

dve od teh objav morata biti objavljeni v znanstvenih strokovnih revijah s peer-review sistemom ali 

pa sta bili sprejeti v objavo.  
 
(β) Uporabljajo se lahko le dela, v katerih je študent naveden kot prvi avtor.  
 
(γ) Podrobnosti empiričnih metod, ki v publikacijah niso podrobno opisane, morajo biti ustrezno 

predstavljene v opisnem delu doktorske disertacije (uvod in povzetek).  
 
(δ) Ocena doktorske disertacije, ki temelji na objavah v publikacijah s sistemom peer-review, velja 

za celotno nalogo, sprejem posameznih publikacij v revijah ne vpliva na odločitev ocenjevalca.  
 
(ζ) Mogoče so tudi skupne publikacije študentov in mentorjev.  
 
 
4 Odobritev 
 
(a)  Ko mentor potrdi, da je doktorska disertacija pripravljena za ocenjevanje, o tem s pisnim dopisom 

obvesti vodjo študijskega programa. Disertacijo je po tem potrebno oddati na dekanat Fakultete za 

psihologijo (služba za študentske zadeve), tako v tiskanem in vezanem izvodu kot tudi v elektronski 

obliki. Vodja študijskega programa izbere dva ocenjevalca, pri čemer lahko upošteva predloge 

študentov oz. mentorjev. Ocenjevalec lahko spada k znanstvenemu osebju Fakultete za psihologijo, 

vsaj en ocenjevalec pa mora biti zunanji, kar pomeni, da ne sme biti zaposlen na Fakulteti za 

psihologijo.  
 
(b) Vsak ocenjevalec samostojno in neodvisno pripravi pisno oceno. Doktorsko disertacijo oceni po 

avstrijskem sistemu ocenjevanja: zelo dobro (1), dobro (2), zadovoljivo (3), zadostno (4), nezadostno 

(5). 

 
(c) Ocenjevanje mora biti opravljeno v roku desetih tednov. V kolikor ocenjevanje ni zaključeno ob 

roku, mora vodja študijskega programa imenovati novega ocenjevalca in poskrbeti, da je ocenjevanje 

opravljeno čim prej, in sicer najkasneje v roku šest tednov.  

(d) Končna ocena doktorske disertacije se izračuna iz povprečja ocen posameznih ocen, pri čemer 

se rezultat, katerega vrednost za decimalno vejico je 5, zaokroži.  
 
(e) Ob predložitvi dveh negativnih ocen se mentorsko razmerje razveljavi, 

kar vodi v prekinitev doktorskega izobraževanja. 

(f) Ob predložitvi ene pozitivne in ene negativne ocene je zaključna naloga ocenjena z 

»nezadostno«. V tem primeru določi vodja študijskega programa zunanjega tretjega ocenjevalca, 

katerega ocena je na koncu odločilna.  

(g) Če je ocena tretjega ocenjevalca pozitivna, se končna ocena doktorske disertacije izračuna iz 

povprečja obeh pozitivnih ocen.  
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(h) V kolikor je ocena tretjega ocenjevalca negativna, je potrebno upoštevati predpise, navedene 

pod (e).  

(i) Ocene doktorske disertacije so študentom načeloma dostopne šele po zaključku doktorskega 

postopka. Člani vodstva študijskega programa si lahko ocene ogledajo kadar koli v teku postopka.   

(j) Popravek negativno ocenjene doktorske disertacije in ponovno ocenjevanje nista mogoča.  

 
5 Zagovor 
 
(a) Po odobritvi doktorske disertacije povabi vodja študijskega programa študenta na javni zagovor 

doktorske disertacije. Pogoj za pristop k zagovoru disertacije je dokazilo o tem, da je študent opravil 

vse izpite, predvidene v učnem načrtu doktorskega študija in izpolnil vse zahteve, ki jih nalaga 

sprejemni postopek (v skladu s Pravilnikom za sprejem Fakultete za psihologijo § 20, odstavek 2). 
 
(b) Vodja študijskega programa sestavi izpitni senat, ki sestoji iz predsednika in vsaj dveh 

izpraševalcev, pri čemer morata biti kot člana imenovana mentor in vsaj eden od ocenjevalcev. 

Predsednik spada k doktorski komisiji.  
 
(c) Oceno zagovora podeli izpitni senat po avstrijskem sistemu ocenjevanja: zelo dobro (1), dobro (2), 

zadovoljivo (3), zadostno (4), nezadostno (5). Izpitni senat mora biti glede ocene enoten in mora tako 

podati skupno oceno. Če se člani izpitnega senata glede ocene ne strnjajo, se iz posameznih ocen 

obeh izpraševalcev in predsednika izračuna povprečje, pri čemer se ocena z rezultatom, katerega 

vrednost za decimalno vejico je manjša ali enaka 5, zaokroži. 
 
(d) V kolikor je zagovor ocenjen z oceno »nezadostno«, ga je potrebno ponoviti v roku osmih 

tednov. 
(e) Ocena doktorske disertacije se razvrsti z »opravil« in »opravil z odliko«. Izračuna se z 

zaokroženim povprečjem ocen za doktorsko delo (dvojna teža) in oceno zagovora (posamezna 

teža). Če je tako izračunana vrednost manjša ali enaka 1,5, je potrebno podeliti oceno »opravil z 

odliko«. 

 

 
6 Obveznost objave 
 
(a) V skladu s predpisi (avstrijskega) Univerzitetnega zakona v § 86 mora absolvent po zaključenem 

doktorskem postopku objaviti popoln izvod pozitivno ocenjenega doktorskega dela, tako da ga preda 

knjižnici univerze. To lahko stori tudi v elektronski obliki.  

(b) Pozitivno ocenjeno doktorsko delo je potrebno predati tudi avstrijski nacionalni knjižnici, kar 

je prav tako mogoče storiti elektronsko.  
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Organi 
 
 
Vodja študijskega programa: 
 
univ. prof. dr. Gerhard Benetka (vodstvo fakultete) 
 
asist. prof. dr. Nora Ruck 
 
 
Kolegij doktorskega študijskega programa 
 
H kolegiju spadajo znanstveni sodelavci, ki so na podlagi svoje znanstvene oz. akademske 

kvalifikacije (habilitacija ali enakovredna kvalifikacija) pooblaščeni za mentorstvo in 

ocenjevanje:  

univ. prof. ddr. Alfred Barth 

univ. prof. dr. David Becker 
 
univ. prof. dr. Gerhard Benetka 
 
dr. Gabriele Caselli 
 
univ. prof. dr. Eva Dreher 
 
univ. prof. dr. Christiane Eichenberg 
 
univ. prof. dr. Rainer Gries 
 
univ. prof. dr. Giselher Guttmann 
 
asist. prof. dr. Guiseppina Marsico 
 
univ. prof. dr. Birgit Stetina 
 
univ. prof. dr. Jaan Valsiner 
 
univ. prof. dr. Peter Walla 
 
univ. prof. dr. Meike Watzlawik 
 
 
Eksterni svetovalci doktorskega programa 
 
so eksterni znanstveniki, ki jih vodja študijskega programa imenuje za obdobje treh let v komisijo 

za odločitev o prehodu v drugo študijsko fazo. Kot eksterni doktorski svetovalci pridejo v poštev 

izkušeni visokošolski učitelji, ki imajo zlasti na področju psihologije številne izkušnje tako z 

mentorstvom doktorskih študentov kot tudi z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo raziskovalnih 

projektov, ki jih financirajo tretje osebe.  
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Komisija 
 
je sestavljena iz kolegija doktorskega študijskega programa − to so vsi člani stalnega znanstvenega 

osebja Fakultete za psihologijo, pooblaščeni za mentorstvo pri doktorskih disertacijah − in iz 

eksternih svetovalcev doktorskega programa. Komisija odloča o nadaljnji izvedbi raziskovalnega 

projekta, ki je bil predstavljen na javni predstavitvi ob koncu prve študijske faze.  

Načini odločanja so urejeni v drugem delu Izpitnega pravilnika pod točko 2 (e). 
  
 
 

PRILOGA IZPITNEMU PRAVILNIKU 

 

** Opomba (2.2): V podružnici Ljubljana to pomeni ob koncu izvajanja predmeta. Oddajni rok določi 

predavatelj. Le v vnaprejšnjem dogovoru s predavateljem se rok oddaje lahko odloži. 

 

** Opomba (4, 8 in 9.2): Pretvorba slovenskih ocen v avstrijske ocene: 10 (SLO) – 1 (AU), 9 (SLO) – 1 

(AU), 8 (SLO) – 2 (AU), 7 (SLO) – 3 (AU), 6 (SLO) – 4 (AU), 5 – 1 (SLO) – 5 (AU). 

 

** Opomba (5) v prilogi. Študenti se morajo prijaviti na izpit najkasneje 7 koledarskih dni pred izpitnim 

rokom oz. datumom izpita.  

 
** Opomba (12): V Sloveniji je pogoj za vpis splošna matura. 


