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    TEOLOGIJA
Na fakulteti se izvajata dva študijska programa in sicer Enoviti magistrski študijski program Teologija 
ter Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in religijski študiji.

Enoviti magistrski študijski program Teologija je temeljni program Teološke fakultete, ki se izvaja v 
duhu tradicije in povezanosti s pristojnimi cerkvenimi ustanovami (Slovensko škofovsko konferenco in 
redovnimi skupnostmi v Sloveniji) in s potrebami drugih organizacij.

Študij na fakulteti mi je prinesel globino razumevanja medčloveških odnosov. Biti veren in svojo vero živeti pomeni 
živeti odnos z Bogom, odnos, ki ga gradimo z Bogom pa je temelj vseh odnosov, ki jih tkemo z ljudmi. 

Andrej, študent enovitega mag. programa Teologija

Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in religijski študiji temelji na širokem spektru 
znanj in metod s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja.

Študij je super, dobiš veliko znanja, tudi odnosi med študenti in profesorji so na osebni ravni. Ker smo majhna 
fakulteta, se vsi poznamo. Za izpite, ki so na koncu semestra, se moraš kar dobro pripraviti, med letom pa ti največ 
časa vzame priprava na vaje in pisanje seminarskih del.   

Boštjan, študent Teoloških in religijskih študijev

    RELIGIOLOGIJA IN ETIKA
Program temelji na širokem spektru znanj in metod s humanističnega, družboslovnega, kulturne-
ga, teološkega in religijskega področja.

Za študij sem se odločila, ker sem želela pridobiti več znanj s področja medverskega dialoga, kot budistko me zanima 
dialog med budizmom in krščanstvom. Lahko rečem, da sem nad kompetencami predavateljev navdušena, sam 
študij pa poleg zahtevnosti upraviči pričakovanja tudi z zanimivostjo in inovativnostjo.

Taja, študentka Religiologije in etike

    ZAKONSKI IN DRUŽINSKI ŠTUDIJI
Študij močno posega na področje psihoterapije (področje družbenih ved, ožje področje psihologije) 
ter družinskega in zakonskega svetovanja (področje zdravstva in sociale).

Imamo obvezna predavanja 4-krat na teden, vaje temeljijo na igri vlog (igranje različnih pristopov 
terapije, igranje družine, igranje zakonskega para) ter seminarje. Študij je zelo življenjski in te dejansko 
prisili, da začneš delati na sebi. 

Sanja, študentka Zakonskih in družinskih študijev

    PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA
Na fakulteti se trenutno izvaja 5 različnih programov izpopolnjevanja, ki udeležence usposabljajo in 
izobražujejo za samostojno delo z različnimi skupinami ljudi. 

O Teološki fakulteti
Začetek teološkega študija na Slovenskem je povezan s pokristjanjevanjem naroda in karolinško 
renesanso.  V 11. in 12. stoletju študiju dajo določnejšo obliko samostanske šole v povezavi s pomemb-
nimi evropskimi izobraževalnimi središči. 
V Ljubljani je bila leta 1919 ustanovljena Univerza s Teološko, Pravno, Filozofsko, Tehniško in 
Medicinsko fakulteto. Od leta 1949 Teološka fakulteta ni več delovala v sklopu Univerze, leta 1952 pa jo 
je tedanja oblast izključila iz Univerze. Maja leta 1991 je fakulteta znova dobila status državne 
ustanove in bila 18. novembra 1992 ponovno vključena v Univerzo v Ljubljani.
Leta 1968 je začel v Mariboru delovati oddelek Teološke fakultete, ki deluje še danes in kjer se 
izvajajo različni študijski programi.

V študijskem letu 2000/2001 se je prvič izvajal študijski program specializacije iz Zakonske in družinske 
terapije, kar predstavlja začetek organiziranega študija zakonske in družinske terapije v Sloveniji. 

V študijskem letu 2009/2010 pa je Teološka fakulteta pričela z izvajanjem prenovljenih bolonjskih 
študijskih programov, na prvi, drugi in tretji stopnji študija.

Prva stopnja: 
- Enopredmetni študijski programi
 • Teologija (enoviti magistrski program, 5 let)
 • Teološki in religijski študiji (univerzitetni  
  program, 3 leta)
- Dvopredmetni študijski program
 • Teološki študiji (univerzitetni program,  
  sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze 
  v Ljubljani)

Druga stopnja:
- Enopredmetni študijski programi
 • Teologija (enoviti magistrski program, 5 let)
 • Religiologija in etika (magistrski program, 2 leti)
 • Zakonski in družinski študiji (magistrski  
  program, 2 leti)
- Dvopredmetni študijski program
 • Teologija (magistrski pedagoški program,  
  sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze 
  v Ljubljani)

Tretja stopnja:
- Doktorski študijski program Teologija    
 (znanstveno področje »Teologija« ter    
 znanstveno področje    
 »Zakonska in družinska terapija«)
- Interdisciplinarni doktorski študijski program   
 tretje stopnje humanistika in družboslovje   
 (področje »religiologija«)

Programi izpopolnjevanja:
- Duhovno izpopolnjevanje (2 leti)
- Geštalt pedagogika (1 leto)
- Karitativno in humanitarno delo (1 leto)
- Pastoralno izpopolnjevanje (1 leto)
- Zakonska in družinska terapija (2 leti)
- Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo 
 ter svetovanje (1 leto)

Prva stopnja
- Enopredmetni študijski programi
 • Teološki in religijski študiji (univerzitetni  
  program, 3 leta)
- Dvopredmetni študijski program
 • Teološki študiji (univerzitetni program,  
  sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze 
  v Mariboru)

Druga stopnja
- Zakonski in družinski študiji (magistrski  
 program, 2 leti)
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