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Magistrski študijski programi 2. stopnje:




Religiologija in etika
Zakonski in družinski študiji
Teologija – dvopredmetni pedagoški

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Religiologija in etika

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: v magistrski program druge stopnje Religiologija in etika se lahko vpiše, kdor
je zaključil:
a) prvostopenjski univ. študijski program Teološke in religijske študije,
b) prvostopenjski univerzitetni študijski program z ustreznega strokovnega področja
(humanistični in družboslovni programi), ovrednoten s 180 oz. 240 ECTS. V primeru, ko
ima nekdo zaključen študij z 240 ECTS, se mu lahko prizna do 60 ECTS,
c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov, če je kandidat
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji:
Antropologija z etiko, Uvod v Staro in Novo zavezo, Obredje in bogočastje, Verstva
sodobnega sveta, Religijska etika, Filozofija religije, Skrivnost troedinega Boga, Antična
verstva in krščanstvo,
d) kdor je dokončal predbolonjski visokošolski strokovni program Teologija.
Vloge kandidatov iz točke b) in c) se obravnava individualno, individualno se določita tudi
obseg in vsebina dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na
2. stopnji.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na prednostno lestvico, sestavljeno
iz naslednjih kriterijev:
povprečna ocena na dodiplomskem študiju,
ocena diplomskega dela in/ali diplomskega izpita.
Prehodi med študijskimi programi:
•
če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa druge stopnje,
na katerega se vpisuje;
•
če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik po študijskem programu univerze, na
katero je vpisan;
•
v okviru razpoložljivih študijskih mest;
•
če je kandidat v prejšnjem programu opravil vsaj dva semestra oz. en letnik;
•
če se kandidatu pri vpisu lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil v
prejšnjem študijskem programu;
•
če kandidat v novem programu v celoti opravi vsaj dva semestra oz. en letnik.
Prehajanje na drugostopenjski magistrski študijski program Religiologija in etika je možno iz
študijskih programov druge stopnje z ustreznih strokovnih področij (družboslovje,
humanistika) ali iz študijskih programov druge stopnje kateregakoli drugega strokovnega

področja; o izpolnjevanju pogojev za prehod odloča na podlagi študentove prošnje Komisija
za študijske zadeve TEOF, ki za vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne
izpite (od 10 do 60 KT) in druge obveznosti za vpis v letnik, v katerega se sme vpisati. Prav
tako je možen vpis iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z istih
strokovnih področij, če je uspešno zaključil tri oz. štiri letnike starega nebolonjskega
programa z vsemi obveznostmi po programu. V obeh primerih velja, da se kandidatu glede
na pridobljene kompetence na starem programu lahko določijo obveznosti, primerljive
zaključnim obveznostim po novem programu, ter dodatne obveznosti v skupnem obsegu od
10 do 60 KT; o izpolnjevanju pogojev za prehod odloča na podlagi študentove prošnje
Komisija za študijske zadeve TEOF, ki na predlog oddelkov za vsakega kandidata posebej
določi zaključne in druge obveznosti za vpis v letnik. Diplomanti starih štiriletnih študijskih
programov istih področij se lahko vpišejo v 2. letnik; pri tem se jim lahko prizna še do 30 KT.
O izpolnjevanju pogojev za prehod odloča na podlagi študentove prošnje Komisija za
študijske zadeve TEOF, ki za vsakega kandidata odloča individualno.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Zakonski in družinski študiji

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: v magistrski študijski program 2. stopnje Zakonski in družinski študiji se lahko
vpiše, kdor je zaključil:
a) univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali študijski program prve
stopnje (ali enakovredno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu) ustreznih
strokovnih področij (humanistično, pedagoško, socialno, zdravstveno in
družboslovno). V primeru, da ima nekdo zaključen študijski program prve stopnje z
240 KT ali univerzitetni študijski program (sprejet pred 11.6. 2004) z obsegom,
primerljivim 240 KT, se mu lahko prizna do 60 KT.
b) univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali študijski program prve
stopnje (ali enakovredno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu) drugih strokovnih
področij, če je kandidat/kandidatka pred vpisom opravil/a dodatne študijske
obveznosti s področja psihologije, filozofije in teologije, ki jih glede na različnost
strokovnega področja določi pristojna študijska komisija v obsegu od 10 do 60 KT.
V primeru večjega števila prijavljenih od razpisanih mest, se med kandidati, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis, izberejo kandidati na podlagi naslednjih kriterijev za izbiro:
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (40%);
- ocena pri diplomi in/ali diplomskem izpitu ali drugi obliki zaključka študija (10%); pri
kandidatih, ki nimajo diplome, diplomskega izpita ali druge oblike zaključka študija, se
povprečna ocena študija iz prejšnje alineje upošteva v 50%;
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju zakonskih
in družinskih odnosov (50%).
Prehodi med študijskimi programi:
Prehajanje med programi je določeno v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi
(Ur. l. RS, št 95/10 in 17/11) in s Statutom UL (čl. 181.‐189). V drugostopenjski magistrski
študijski program Zakonski in družinski študiji lahko preide študent, če mu je mogoče po
kriterijih za priznavanje priznati vsaj polovico obveznosti po Evropskem prenosnem
kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa druge stopnje, ki

se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Senat fakultete, ki o tem odloča, lahko
študentu določi diferencialne izpite, ki jih mora ob prehodu opraviti. Za prehod se ne šteje
sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem
študijskem programu.
a) Prehod med univerzami določa 189. člen Statuta UL:
• kandidat mora za prehod na drugostopenjski magistrski študijski program Zakonski in
družinski študiji UL TEOF izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu
univerze, na kateri je vpisan;
• senat UL TEOF odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu morebitne
diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati na
predlog Komisije za študijske zadeve.
b) Med študijskimi programi UL je prehod na drugostopenjski magistrski študijski program
Zakonski in družinski študiji po 183. členu Statuta UL mogoč pod naslednjimi pogoji:
• če je kandidatu pri vpisu v novi študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti,
ki jih je opravil na prvem študijskem programu;
• senat TEOF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu morebitne
diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati na
predlog Komisije za študijske zadeve.
Kraj izvajanja: Ljubljana, Maribor
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Teologija – dvopredmetni pedagoški

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: v dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program 2. stopnje Teologija
se lahko vpiše, kdor je zaključil:
a) Prvostopenjski dvodisciplinarni univ študijski program Teoloških študij ali
prvostopenjski enopredmetni program Teoloških in religijskih študij. V primeru slednjih
se lahko kandidatu glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija prizna
do 60 KT.
b) Prvostopenjski dvodisciplinarni univ. študijski program ustreznega strokovnega
področja (humanistični in družboslovni programi), ovrednoten s 180 oz. 240 KT. V
primeru slednjih se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti
prvostopenjskega študija prizna do 60 KT.
c) Katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov, če je
kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi
stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in
obsegajo od 10 do največ 60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na
prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje in z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študijski program. Obveznosti določi TEOF v dogovoru s FF.
d) Predbolonjski visokošolski strokovni program Teologija.
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na prednostno lestvico,
sestavljeno iz naslednjih kriterijev:

‐
‐
‐

povprečna ocena na dodiplomskem študiju
ocena diplomskega dela in/ali diplomskega izpita
bibliografija in/ali izkazana znanja, relevantna za študij.

Prehodi med študijskimi programi:
Prehodi so mogoči:
•
če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa druge stopnje,
na katerega se vpisuje;
•
če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik po študijskem programu univerze, na
katero je vpisan;
•
v okviru razpoložljivih študijskih mest;
•
če je kandidat v prejšnjem programu opravil vsaj dva semestra oz. en letnik;
•
če se kandidatu pri vpisu lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil v
prejšnjem študijskem programu;
•
če kandidat v novem programu v celoti opravi vsaj dva semestra oz. en letnik.
Prehajanje na dvopredmetni drugostopenjski študijski program je možno:
a.)
iz enopredmetnih ali dvodisciplinarnih (dvopredmetnih) študijskih programov druge
stopnje z ustreznih strokovnih področij (družboslovje, humanistika); o izpolnjevanju pogojev
za prehod odloča na podlagi študentove prošnje Komisija za študijske zadeve TEOF, ki na
predlog oddelkov za vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne izpite (od 10
do 60 KT) in druge obveznosti za vpis v letnik, v katerega se sme vpisati.
b.)
iz enopredmetnih ali dvodiciplinarnih (dvopredmetnih) študijskih programov druge
stopnje s kateregakoli drugega strokovnega področja; o izpolnjevanju pogojev za prehod
odloča na podlagi študentove prošnje Komisija za študijske zadeve TEOF, ki na predlog
oddelkov za vsakega kandidata posebej določi diferencialne izpite (od 10 do 60 KT) in druge
obveznosti za vpis v letnik, v katerega se sme vpisati.
c.)
iz enopredmetnih ali dvodiciplinarnih (dvopredmetnih) univerzitetnih študijskih
programov po starem programu z istih strokovnih področij pod naslednjimi pogoji:
•
V prvi letnik drugostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa se lahko
vpiše kandidat, ki ima uspešno zaključene tri letnike starega nebolonjskega univerzitetnega
dvopredmetnega študijskega programa (opravljene vse obveznosti po programu za 1., 2. in
3. letnik).
•
V drugi letnik drugostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa se lahko
vpiše kandidat, ki ima uspešno zaključene štiri letnike starega nebolonjskega univerzitetnega
dvopredmetnega študijskega programa (opravljene vse obveznosti po programu za 1., 2., 3.
in 4. letnik razen diplomskega dela oz. diplomskega izpita).
V obeh primerih velja, da se kandidatu glede na pridobljene kompetence na starem
programu lahko določijo obveznosti, primerljive zaključnim obveznostim po novem programu,
ter dodatne obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT; o izpolnjevanju pogojev za
prehod odloča na podlagi študentove prošnje senat TEOF UL, ki za vsakega kandidata
posebej določi obveznosti za vpis v letnik.
d.)
za diplomante starih dvopredmetnih štiriletnih študijskih programov istih področij.
Kandidati se lahko vpišejo v 2. letnik; pri tem se jim lahko prizna še do 30 KT. O
izpolnjevanju pogojev za prehod odloča na podlagi študentove prošnje senat TEOF UL, ki za
vsakega kandidata odloča individualno.
Prehajanje iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij ni možno.

Kraj izvajanja: Ljubljana, Maribor
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Rok za prijavo na vse tri študijske programe je 31.08.2016.

