
Vabi k vpisu 
v fakultetni študij Psihologije 

Psihologija - 
pogled v svet skozi človeka

http://sfu-ljubljana.si/sl


Fakultetni program  
Psihologija na SFU Ljubljana

1. STOPNJA (180 KT)
3-letni dodiplomski program (bakalavreat)

Smer: splošna z namenom zagotavljanja čim večje 
mobilnosti med programi 1. in 2. stopnje.

Vsebina študija: osnovna znanja in veščine s 
področja temeljnih in aplikativnih disciplin  
psihološke znanosti.

Pridobljeni naziv: Bakalavreus/a psihologije  
oz. Bachelor of Science (BSc). 

Kompetence: študent s končano 1. stopnjo ni 
usposobljen za samostojno delo psihologa; študent  
ima možnost vpisa na magistrski študij psihologije.

2. STOPNJA (120 KT)
2-letni magistrski program (magisterij)

Smer: splošna, s poudarkom na vsebinah klinične 
psihologije.

Vsebina študija: poglobljena znanja in veščine s 
področja aplikativne klinične psihologije, klinično-
psihološka diagnostika, vodenje in svetovanje.

Pridobljeni naziv: Magister/ra psihologije  
oz. Master of Science (MSc).

Kompetence: študent je usposobljen za  
samostojno delo psihologa in uporabo 
psihodiagnostičnih pripomočkov ter svetovanja; 
študent ima možnost vpisa na doktorski študij 
psihologije na SFU Dunaj.

Študij se izvaja po določilih visokošolskega  
transnacionalnega izobraževanja, v skladu s 
katerim diplomanti pridobijo avstrijsko diplomo.
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Prednosti študija psihologije  
na SFU Ljubljana:

Program je sodoben in odgovarja na aktualne 
potrebe družbe ter posameznika v njej. Program 
je oblikovan v skladu s smernicami in standardi 
Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA).

Tekom študija se povezujeta teorija in praksa 
v okviru učenja moderiranja pogovorov, tehnik 
vodenja pogovorov itd. Poleg temeljnih znanj iz 
psihologije, študij vsebuje tudi delo na sebi  
v obliki vaj samozavedanja.

Tekom študija se pod strokovnim mentorstvom 
predavateljev SFU študentom omogoča zgodnje 
vključevanje v raziskovalne projekte.

Študenti so vključeni v tutorske skupine, kjer 
rešujejo sprotne težave med študijem, podajajo 
nove ideje, evalvirajo, se družijo in učijo poslušanja 
različnih mnenj ter drug drugega.

Možnost študijskih izmenjav in gostovanja tujih 
predavateljev iz mednarodnih podružnic in matice 
Univerze Sigmunda Freuda.

Redni študij, ki poteka ob popoldnevih in vikendih, 
omogoča študentom možnost dela ob študiju.



SFU Ljubljana je zasebni zavod, ki izvaja izobraževalno in ambulantno 
dejavnost na področju psihoterapevtske znanosti in psihologije.

Vpisni pogoji, predmetniki, cenik in ostale informacije so dostopne na:

Lokacija:
Trubarjeva cesta 65
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.sfu-ljubljana.si
Telefon: +386 (0)1 425 44 33
E-pošta: referat@sfu-ljubljana.si

Mnenja študentov

Vsi profesorji so zelo zagnani in se res trudijo, da nam bi predali 

čim več uporabnih znanj. Nikoli jim ni problem vse še enkrat 

razložiti ali drugače ponoviti, ker si res prizadevajo, da bi vsi 

razumeli snov. Vedno so nam tudi na razpolago, nekateri tudi za 

teme, ki se ne tičejo njihovega predmeta. Tudi osebje iz referata 

brez problema odgovori na vsako, še tako smešno vprašanje.

Vpis na študij psihologije SFU mi daje odlično priložnost za 

pridobivanje znanja, ne le s področja psiholoških znanosti, 

temveč tudi širše. Najbolj mi je všeč, da je program postavljen s 

ciljem osvajanja različnih kompetenc. Predavanja vodijo izjemni 

predavatelji, kjer študentje aktivno sodelujejo v novih učnih 

izkušnjah. Podpirajo nas, naj teorijo povezujemo s prakso.  

Če pa potrebuješ kakšno dodatno informacijo, ti vedno  

prijazno pomagajo sodelavke v referatu.

Delo psihologa je raznoliko, pogosto timsko, poklic 
pa omogoča tudi neprenehen osebnostni razvoj, 
predvsem v smeri potrpežljivosti, samozavedanja, 
empatije in etičnosti. Poklic psihologa bo zagotovo 
v veselje tistim, ki imajo radi vseživljenjsko učenje, 
raziskovanje, delo z ljudmi, reševanje problemov 
in vedno nove izzive. 
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