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Pravilnik o sprejemu na Fakulteto za 
psihologijo zasebne Univerze Sigmund 

Freud   
 

 

 
(Sklep senata z dne 13. 3. 2020) 

 

I Področje veljavnosti in opredelitev pojmov  

§ 1 Področje veljavnosti 

Pravilnik o sprejemu velja za sprejem študentov na redne univerzitetne študijske programe z 

akademsko stopnjo, ki se izvajajo na Fakulteti za psihologijo. Sprejemni pogoji za univerzitetne 

študijske programe brez akademske stopnje in druga študijska ponudba so urejeni posebej 

(ločeno) v ustreznih učnih načrtih. 

 
§ 2 Opredelitev pojmov 

V okviru področja uporabe predpisov pravilnika o sprejemu veljajo naslednje opredelitve pojmov:  

(a) Pogoj za dostop do univerzitetnega študija je stopnja izobrazbe, ki daje osebi sposobnost 

in pravico, ob izpolnitvi morebitnih dodatnih specifičnih pogojev, sprejem na redni 

univerzitetni študij oz. na študijski program z akademsko stopnjo.  

(b) Priznane postsekundarne izobraževalne ustanove so izobraževalne ustanove, ki izvajajo 

študijske programe v obsegu vsaj šest semestrov, pri katerih je pogoj za sprejem splošna 

univerzitetna kvalifikacija v smislu (avstrijskega) Univerzitetnega zakona 2002, BGBl. (I) št. 

120/2002, v trenutno veljavni različici, ali pri umetnostnih študijih dokazilo o umetniški 

ustreznosti, in ki so na podlagi zakonodaje države, v katerih imajo svoj sedež, priznane kot 

izobraževalne ustanove v smislu te opredelitve pojmov.   

 

(c) Visoke šole so javne in kot take temeljijo na javnem pravu v smislu Zakona o 

organizaciji šol, BGBl. št. 242/1962 v trenutno veljavni različici, enako tudi primerljive tuje 

ustanove.  
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II Sprejem in sprejemni postopek na dodiplomski študijski program psihologije  
 
 

§ 3 Pogoji za sprejem 

Pogoji za sprejem na dodiplomski študij psihologije: 

(a) pogoji za vpis na univerzitetni študij, 

(b) znanje jezika. 
 
 

§ 4 Pogoji za vpis na univerzitetni študij 

Formalni pogoj za sprejem na redni univerzitetni dodiplomski študij psihologije na Fakulteti za 

psihologijo zasebne Univerze Sigmund Freud v Linzu, Berlinu, Milanu in Ljubljani je dokazilo o 

kvalifikacijah za vpis na univerzitetni študij v skladu s § 2 (a) z 

• maturo, poklicnim zaključnim izpitom ali enakovrednimi (tujimi) zaključnimi 

izpiti ali 

•  strokovno ustreznim študijskim kvalifikacijskim izpitom ali 

• strokovno ustreznim sprejemnim izpitom, kot je določeno v Izpitnem pravilniku Fakultete za 
psihologijo v § 12. 

 

 
§ 5 Znanje jezika 

Če materni jezik kandidata za študijsko mesto ni nemški jezik, mora biti njegovo znanje nemškega 

jezika dokazljivo vsaj na stopnji B2 (po skupnem evropskem jezikovnem okvirju). Isto velja tudi za 

dislocirani enoti v Milanu in Ljubljani. Če materni jezik kandidata za študijsko mesto ni italijanščna 

oz. slovenščina, mora kandidat dokazati svoje znanje italijanščine oz. slovenščine vsaj s stopnjo B2 

(po skupnem evropskem jezikovnem okvirju). 

Za vse dodiplomske študijske programe, za katere je odgovorna Fakulteta za psihologijo, velja, da je 

potrebno predložiti tudi dokaze o znanju angleščine in to vsaj na stopnji B2 (po skupnem evropskem 

jezikovnem okvirju).  

Znanje angleškega jezika (vsaj na stopnji B2) je tudi pogoj za sprejem na mednarodni (angleški) 

dodiplomski študijski program na Fakulteti za psihologijo na Dunaju.  
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§ 6 Sprejemni postopek 

Kandidati za študijsko mesto, ki izpolnjujejo sprejemne pogoje, lahko sodelujejo v sprejemnem 

postopku. Sprejemni postopek je sestavljen iz spletne prijave in izbirnega postopka. Če je 

sprejemni postopek pozitivno zaključen, se kandidatom dodeli študijsko mesto glede na 

razpoložljiva študijska mesta. 

 
 

§ 7 Spletna prijava 

V okviru spletne prijave je potrebno preko orodja za prijavo naložiti naslednje dokumente:  

(a) dokazilo o izpolnjevanju pogojev za sprejem na univerzitetni študij v skladu s § 4, 

(b) življenjepis, 

(c) kopijo potnega lista ali osebne izkaznice, 

(d) kopijo e-kartice,  

(e) dokazilo o znanju jezika v skladu s § 5, 

(e) motivacijsko pismo. 
 
 

§ 8 Izbirni postopek 

(1) Zaključena spletna prijava je pogoj za sodelovanje na izbirnem postopku. Izbirni postopek je 

sestavljen iz preverjanja za študij potrebne kognitivne in jezikovne kompetence v  

(a) sprejemnem razgovoru s predavateljem znanstvenega osebja Fakultete za psihologijo 

in 

(b) obdelavi znanstvenega besedila v angleškem jeziku.  

(2) V dislociranih enotah fakultete lahko ob izbirnih postopkih, navedenih v odstavku (1), 

potekajo še drugi postopki (npr. v Milanu test za preverjanje jezikovne kompetentnosti v 

angleščini ali v Ljubljani skupina za samoizkušnjo za razjasnitev motivov izbire študija).  

 

§ 9 Objava rezultatov in potrditev študijskega mesta 

(1) Odločitev za sprejem kandidata na študijsko mesto opravi dekan Fakultete za psihologijo.  

(2) Dekanat fakultete oz. na dislociranih enotah predstojnik oddelka kandidate pisno 

obvesti o rezultatih sprejemnega postopka za študijsko mesto.  

(3) Ob potrditvi študijskega mesta prejme kandidat tudi pogodbo o izobraževanju.  
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§ 10 Vpis 

Vpis se opravi ob predložitvi vseh originalnih dokumentov na dekanat Fakultete za psihologijo. 

 

 

III Sprejem in sprejemni postopek na magistrski študijski program psihologije  

 
§ 11 Pogoji za sprejem  

Pogoja za sprejem na magistrski študij psihologije sta: 

(a) diploma, 

(b) znanje jezika. 
 
 

§ 12 Diploma 

(1) Pogoj za sprejem na redni univerzitetni študij magistrskega študijskega programa psihologije 

je zaključek dodiplomskega študijskega programa iz psihologije, ki se izvaja v okviru Fakultete za 

psihologijo SFU Dunaj.  

(2) Kot pogoj za sprejem na magistrski študij psihologije na Fakulteti za psihologijo SFU Dunaj se 

lahko prizna tudi zaključek dodiplomskega študija psihologije na drugih priznanih domačih in tujin 

postsekundarnih izobraževalnih ustanovah po preverjanju enakovrednosti. 

Poleg tega so lahko kot pogoj za sprejem na magistrski študij psihologije priznani tudi zaključeni 

dodiplomski študijski programi s socialno, kulturno ali ekonomsko usmeritvijo na drugih priznanih 

domačih in tujih postsekundarnih izobraževalnih ustanovah. V teh primerih lahko vodstvo fakultete 

zahteva za sprejem na magistrski študij psihologije izpolnitev dodatnih zahtev, v okviru katerih je 

potrebno opraviti dodatne strokovne predmete iz dodiplomskega in magistrskega študijskega 

programa. Kljub temu pa s strokovnega poklicnega vidika zaključek magistrskega študija psihologije na 

Fakulteti za psihologijo brez zaključenega osnovnega študija v okviru dodiplomskega študijskega 

programa psihologije ne velja kot „študij psihologije z skupnim obsegom najmanj 300 ECTS kreditnih 

točk“ v skladu s § 4 Zakona o psihologih.  

** Opomba (2) v prilogi. 
 
 
§ 13 Znanje jezika 

Če materni jezik kandidata za študijsko mesto ni nemški jezik, je potrebno dokazilo o znanju 

nemškega jezika najmanj na stopnji C1 (po skupnem evropskem jezikovnem okvirju). Isto velja za 

dislocirani enoti v Milanu in Ljubljani. Če materni jezik kandidata za študijsko mesto ni italijanski ali 

slovenski jezik, mora kandidat dokazati znanje italijanskega oz. slovenskega jezika in to vsaj na 

stopnji B2 (po skupnem evropskem jezikovnem okvirju).  
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Za vse magistrske študijske programe v okviru Fakultete za psihologijo velja tudi, da je potrebno 

dokazati znanje angleščine vsaj na stopnji B2 (po skupnem evropskem jezikovnem okvirju). 

Poleg tega je znanje angleščine (vsaj na stopnji C1) pogoj za sprejem na mednarodni (angleški) 

magistrski študijski program na Fakulteti za psihologijo Dunaj.  

 
 

§ 14 Sprejemni postopek 

Kandidati za študijsko mesto, ki izpolnjujejo sprejemne pogoje, so upravičeni do udeležbe v 

sprejemnem postopku. Ta je sestavljen iz spletne prijave in izbirnega postopka. Če je sprejemni 

postopek pozitivno opravljen, se kandidatom dodeli študijsko mesto glede na razpoložljiva 

študijska mesta.  

 
 

§ 15 Spletna prijava 

V okviru spletne prijave je potrebno preko orodja za prijavo naložiti naslednje dokumente:  

(a) dokazilo o zaključenem dodiplomskem študiju v skladu s § 12, 

(b) življenjepis, 

(c) kopijo potnega lista ali osebne izkaznice, 

(d) kopijo e-kartice, 

(e) dokazilo o znanju jezika v skladu s § 13, 

(e) motivacijsko pismo. 
 
 

§ 16 Izbirni postopek  

Zaključena spletna prijava je pogoj za udeležbo na izbirnem postopku. Izbirni postopek je sestavljen 

iz preverjanja za študij potrebnih kompetenc v okivru sprejemnega razgovora s predavateljem 

znanstvenega osebja Fakultete za psihologijo. V tem sprejemnem razgovoru je potrebno tematizirati 

zlasti tudi študijske obveznosti, dosežene oz. opravljene v okviru dodiplomskega študija.  
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§ 17 Objava rezultatov in potrditev študijskega mesta 

(1) Odločitev za sprejem kandidata na študijsko mesto opravi dekan Fakultete za psihologijo.  

(2) Dekanat fakultete oz. na dislociranih enotah predstojnik oddelka kandidate za 

študijsko mesto pisno obvesti o rezultatih sprejemnega postopka.  

(3) Ob potrditvi študijskega mesta prejmejo kandidati tudi pogodbo o izobraževanju. 
  

§ 18 Vpis in inskripcija  

Vpis in inskripcija se izvedeta ob predložitvi vseh originalnih dokumentov na dekanat Fakultete za 

psihologijo.  

 

 

IV Sprejem oziroma sprejemni postopek za doktorski študijski program psihologije (PhD) 
 
 

§ 19 Pogoji za sprejem  

Pogoja za sprejem na doktorski študijski program (PhD) psihologije sta: 

(a) zaključen magistrski študij, 

(b) dispozicija. 
 
 

§ 20 Zaključen magistrski študij 

(1) Pogoj za sprejem na redni univerzitetni doktorski študij psihologije (PhD) je v celoti 

opravljen študij psihologije (v obsegu 300 ECTS kreditnih točk). 

(2) Poleg tega so lahko kot pogoj za doktorski program (PhD) priznani tudi magistrski študijski 

programi priznanih domačih in tujih postsekundarnih izobraževalnih ustanov s socialno, kulturno ali 

ekonomsko usmeritvijo. Za sprejem v doktorski študijski program (PhD) pa je v teh primerih potrebno 

opraviti izpite iz strokovnih študijskih predmetov z najmanj 60 ECTS kreditnimi točkami, zlasti 

študijske predmete, ki se navezujejo na socialne in kulturnoznanstvene raziskovalne metode. V 

okviru pogojev za sprejem je mogoče dve tretjini manjkajočih ECTS kreditnih točk (torej največ 40 

ECTS kreditnih točk) opraviti na Fakulteti za psihologijo SFU Dunaj v okviru dodiplomskega in 

magistrskega študijskega programa pred vstopom v drugo študijsko fazo (glede na minimalno 

trajanje doktorskega študijskega programa (PhD), torej pred začetkom 3. semestra). 
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§ 21 Dispozicija 

Za sprejem na doktorski študijski program (PhD) je potrebno izdelati dispozicijo o 

načrtovanem raziskovalnem projektu.  

Dispozicijo sestavljajo kratek opis teme, metodologija in predviden potek dela. Pri tem morajo biti 

navedene naslednje točke: 

• opredelitev problema (spoznanje zanimanj, opredelitev raziskovalnega vprašanja), 

• cilji in hipoteze (teorije, na katere se kandidat sklicuje, trenutno stanje raziskav),metoda 
(material), 

• predvideno kazalo, 

• seznam literature, 

• časovni okvir. 
 
 

§ 22 Sprejemni postopek  

Kandidati za študijsko mesto, ki izpolnjujejo sprejemne pogoje, so upravičeni do sodelovanja v 

sprejemnem postopku. Ta je sestavljen iz spletne prijave in izbirnega postopka. Če je sprejemni 

postopek pozitivno zaključen, se kandidatom dodeli študijsko mesto glede na razpoložljiva 

študijska mesta. 

 
 

§ 23 Spletna prijava 

V okviru spletne prijave je potrebno preko orodja za prijavo naložiti naslednje dokumente:  

(f) dokazilo o zaključku diplomskega in magistrskega študija v skladu s § 20, 

(g) življenjepis, 

(h) kopijo potnega lista ali osebne izkaznice,  

(i) kopijo e-kartice, 

(j) dispozicijo, 

(f) motivacijsko pismo. 
 

 
§ 24 Izbirni postopek 

Zaključena spletna prijava je predpogoj za sodelovanje v izbirnem postopku. Ta je sestavljen iz 

preverjanja kompetenc, potrebnih za študij, v okviru sprejemnega razgovora z vodjo doktorskega 

študijskega programa (PhD) na Fakulteti za psihologijo. Na sprejemnem razgovoru se tematizirajo 

predvsem:  
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• dosedanji študijski dosežki in 

• kakovost dispozicije.  

 

 
§ 25 Objava rezultatov in potrditev študijskega mesta  

 

(1) Odločitev za sprejem kandidata na študijsko mesto opravi dekan Fakultete za psihologijo.  

(2) Dekanat fakultete  kandidate za študijsko mesto pisno obvestio rezultatih sprejemnega 

postopka.  

(3) Ob potrditvi študijskega mesta prejmejo kandidati tudi pogodbo o izobraževanju.  
 
 

§ 26 Vpis in inskripcija  

Vpis in inskripcija se opravita ob predložitvi originalne dokumentacije na dekanat Fakultete za 

psihologijo.  

 

 

IV Sprejem in sprejemni postopek na univerzitetna tečaja s področja svetovalne znanosti in 

upravljanja socialnih sistemov ter univerzitetni tečaj s področja znanosti o upravljanju 

 

 

§ 27 Pogoji za sprejem  

Pogoji za sprejem na univerzitetne tečaje z akademsko stopnjo s področja 

svetovalne znanosti, upravljanja socialnih sistemov in znanosti o upravljanju so:  

(a) poklicne izkušnje, 

(b) zaključena visoka šola ali 

(c) izpolnjeni pogoji za univerzitetni študij v skladu s § 2 (a) z najmanj tremi leti poklicnih 

izkušenj na izbranem študijskem področju, 

(d) posebni pogoji oz. zahteve, povezane z izbranim področjem.  
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§ 28 Poklicna izkušnja 

Univerzitetni tečaji s področij svetovalne znanosti in upravljanja socialnih sistemov ter znanosti o 

upravljanju so poklicno usmerjena akademska izobraževanja oz. nadaljevalna izobraževanja in kot 

taka zahtevajo opravljeno poklicno izobrazbo in praktične poklicne izkušnje.  

 
 

§ 29 Zaključena visoka šola ali univerzitetna kvalifikacija z najmanj tremi leti 

poklicnih izkušenj  

Pogoj za sprejem na univerzitetne tečaje z akademsko stopnjo s področij svetovalne znanosti in 

upravljanja socialnih sistemov ter znanosti o upravljanju je: 

(a) ali zaključen redni visokošolski študij oz. univerzitetni študij ali visokošolski študijski 

program z akademsko stopnjo na priznanih domačih in tujih postsekundarnih izobraževalnih 

ustanovah v skladu s § 2 (b) 

(b) ali dokazilo o univerzitetni kvalifikaciji v skladu z določbami, navedenimi v § 4, ki so povezane z 

dokazilom o najmanj treh letih poklicnih izkušenj, ki so v tesni povezavi s teorijami in metodami, 

značilnimi za posamezna študijska področja.  

 
 

§ 30 Posebni pogoji, vezani na študijsko področje  

Pogoj za sprejem na izobraževanje iz študijskega področja psihotravmatologija in odpornost v okviru 

univerzitetnega tečaja s področja svetovalne znanosti in upravljanja socialnih sistemov je opravljen 

študij medicine, opravljeno psihoterapevtsko usposabljanje oz. opravljena strokovna izobrazba iz 

klinične in/ali zdravstvene psihologije.  

 
 

§ 31 Sprejemni postopek  

Kandidati za študijsko mesto, ki izpolnjujejo sprejemne pogoje, so upravičeni do udeležbe v 

sprejemnem postopku. Sprejemni postopek je sestavljen iz spletne prijave in izbirnega postopka. 

Če je sprejemni postopek pozitivno zaključen, se kandidatu dodeli študijsko mesto glede na število 

prostih študijskih mest.  
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§ 32 Spletna prijava 

V okviru spletne prijave je potrebno preko orodja za prijavo naložiti naslednje dokumente:  

(a) dokazilo o zaključeni visoki šoli, 

(b) dokazilo o univerzitetni kvalifikaciji v skladu s § 4, 

(b) življenjepis (dokazilo o strokovni poklicni izobrazbi oz. poklicnih izkušnjah),   

(c) kopijo potnega lista ali osebne izkaznice, 

(d) kopijo e-kartice, 

(e) motivacijsko pismo. 

 

 
§ 33 Izbirni postopek 

Zaključena spletna prijava je pogoj za udeležbo na izbirnem postopku. Izbirni postopek je sestavljen 

iz preverjanja za študij potrebnih kognitivnih in jezikovnih kompetenc v  

(a) sprejemnem razgovoru z vodjo študijskega programa in 

(b) udeležba na skupinskem izbirnem seminarju. 

 

 
§ 34 Objava rezultatov in potrditev študijskega mesta  

(1) Odločitev za sprejem kandidata na študijsko mesto sprejme dekan Fakultete za psihologijo.  

(2) Kandidati so o rezultatih sprejemnega postopka obveščeni pisno. 

(3) Ob potrditvi študijskega mesta prejmejo tudi pogodbo o izobraževanju.  
 
 

§ 35 Vpis 

Vpis se opravi ob predložitvi originalne dokumentacije na dekanat Fakultete za psihologijo.  

 

 

IV Sprejem in sprejemni postopek na univerzitetni tečaj s področja kulturnih odnosov in 

migracij na SFU Berlin 
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§ 36 Pogoji za sprejem 

Pogiji za sprejem na univerzitetni tečaj z akademsko stopnjo s področja kulturnih 

odnosov in migracij so:  

(a) zaključena visokošolska izobrazba, 

(b) poklicne izkušnje, 

(c) znanje jezika. 
 
 

§ 37 Zaključena visokošolska izobrazba 

Pogoj za sprejem na univerzitetni tečaj s področja kulturnih odnosov in migracij je zaključek 

rednega visokošolskega študija na priznani domači ali tuji postsekundarni izobraževalni ustanovi v 

skladu s § 2 (b) v obsegu minimalno 240 kreditnih točk ECTS. 

 
 

§ 38 Poklicne izkušnje 

Univerzitetni tečaj s področja kulturnih odnosov in migracij je nadaljevalno akademsko 

izobraževanje, ki je povezano z delom, zaradi česar so potrebne ustrezne strokovne poklicne 

izkušnje. 

 
§ 39 Znanje jezika 

(1) Znanje jezika 

Če materni jezik kandidata za študijsko mesto ni nemščina, mora imeti kandidat dokazilo o znanju 

nemškega jezika in to najmanj na stopnji C1 (po skupnem evropskem jezikovnem okvirju).  

(2) Poleg tega je potrebno tudi dobro znanje angleškega jezika.  
 
 

§ 40 Sprejemni postopek 

Če kandidat za študijsko mesto izpolnjuje pogoje za sprejem, je upravičen do udeležbe na 

sprejemnem postopku. Sprejemni postopek je sestavljen iz spletne prijave in izbirnega postopka. 

Če je sprejemni postopek zaključen pozitivno, se kandidatu dodeli študijsko mesto glede na število 

prostih študijskih mest. 
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§ 41 Spletna prijava  

V okviru spletne prijave je potrebno preko orodja za prijavo naložiti naslednje dokumente:  

(a) dokazilo o zaključeni visokošolski izobrazbi, 

(b) življenjepis, 

(c) kopijo potnega lista ali osebne izkaznice,  

(d) kopijo e-kartice, 

(e) dokazilo o znanju jezika v skladu s § 39, 

(e) motivacijsko pismo. 
 
 

§ 42 Izbirni postopek 

(1) Zaključena spletna prijava je pogoj za udeležbo na izbirnem postopku. Izbirni postopek je 

sestavljen iz preverjanja za študij potrebnih kognitivnih in jezikovnih kompetenc v okviru 

sprejemnega razgovora s predstojnikom študijskega programa.  

 
 

§ 43 Objava rezultatov in potrditev študijskega mesta 

(1) Odločitev o sprejemu kandidata na študijsko mesto sprejme dekan Fakultete za psihologijo. 

(2) Kandidati so o rezultatih sprejemnega postopka za študijsko mesto obveščen pisno.  

(3) Ob potrditvi študijskega mesta prejme kandidat tudi pogodbo o izobraževanju.  
 
 

§ 44 Vpis 

Vpis se opravi ob predložitvi originalne dokumentacije na službo za študentske zadeve Fakultete za 

psihologijo SFU Berlin.  
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PRILOGA K PRAVILNIKU O SPREJEMU NA FAKULTETO ZA PSIHOLOGIJO 

 

** Opomba (2): Na SFU Ljubljana je omogočen vpis na magistrski študij tudi z zaključenimi 

dodiplomskimi programi  sorodnih smeri: Psihologija, Socialno delo, Socialna pedagogika, Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika, Pedagogika in Andragogika, Biopsihologija ob opravljenem 

diferencialnem programu. O vpisu na magistrski študij za posameznika odloča komisija fakultete 

Psihologije Univerze Sigmunda Freuda Dunaj  

 


