Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
109/12, 85/14 in 75/16) prvega odstavka 49. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
4/16, 3/17), sklepa Senata Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici sprejetega na 12. redni seji dne 16. 2. 2017 ter
sklepa Upravnega odbora Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici sprejetega na 88. dopisni seji dne 16. 2. 2017
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
objavlja
RAZPIS ZA VPIS
NA PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PSIHOSOCIALNA POMOČ- II. STOPNJE
študijsko leto 2017/2018
1. Ime visokošolskega zavoda in njegov naslov:
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19,5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 907 34 61
E-pošta: referat@fuds.si
Spletna stran: www.fuds.si
2. Naziv študijskega programa:
Podiplomski magistrski študijski program – II. stopnja Psihosocialna pomoč
3. Kraj izvajanja študijskega programa:
Nova Gorica, Ljubljana
4. Trajanje študija:
Študij traja 2 leti in obsega 120 KT
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5. Strokovni naslov:
Magister psihosocialne pomoči oz. magistrica psihosocialne pomoči
6. Pogoji za vpis:
Vpis v 1. letnik:
V prvi letnik podiplomskega magistrskega študijskega programa Psihosocialna pomoč se lahko vpiše:
- kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS
skladno s prvo alinejo 38. a člena Zakona o visokem šolstvu (po bolonjskem sistemu). Kot ustrezno strokovno področje se
upoštevajo diplomanti psihoterapije, pri čemer je lahko omenjena diploma dodiplomskega študija pridobljena doma ali v tujini.
- kdor je končal ustrezen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznega strokovnega področja, sprejet
pred 11. 6. 2004 (pred bolonjskim sistemom). Kot ustrezno strokovno področje se upoštevajo diplomanti psihoterapije, pri čemer
je lahko omenjena diploma dodiplomskega študija pridobljena doma ali v tujini.
- kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij, če opravi dodatne
študijske obveznosti skladno z 2. alinejo 38. a člena Zakona o visokem šolstvu po naslednjih pravilih:
Končani dodiplomski
študijski program ali širše
področje po ISCED
klasifikaciji
Psihologija
Druge družbene vede (razen
psihosocialne pomoči,
psihoterapije in psihologije) in
socialno delo
Zdravstvo

Dodatne študijske
obveznosti

Dodiplomska Praksa 3
Teorije deviantnosti in
proces pomoči v skupnosti
Dodiplomska Praksa 3
Splošna psihopatologija
Specialna psihopatologija
Dodiplomska Praksa 3
Splošna psihologija 2
Teorije in modeli osebnosti

Število kreditnih
točk dodatnih
študijskih
obveznosti
10

17

18

2

Izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev,
humanistične vede,
novinarstvo in informiranje,
poslovne in upravne vede ter
pravo
Druga področja

Dodiplomska Praksa 3
Splošna psihologija 2
Splošna psihopatologija
Specialna psihopatologija
Teorije in modeli osebnosti
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Dodiplomska Praksa 3
Splošna psihologija 1
Splošna psihologija 2
Splošna psihopatologija
Specialna psihopatologija
Teorije in modeli osebnosti
Razvojna psihologija
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Omejitev vpisa
Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/-ke izbrani/-e
glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.
7. Število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, za izredni
študij
Vpisna mesta za vpis v 1. letnik
Izredni študij
Nova Gorica
Ljubljana

30
30

3

Vpisna mesta za vpis v 2. letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji o hitrejšem napredovanju)
Izredni študij
Nova Gorica
Ljubljana

15
15

8. Pogoji za vpis – vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji o hitrejšem napredovanju)
Vpis v 2. letnik:
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je dne 18.11.2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (v
nadaljnjem besedilu: merila NAKVIS), so prehodi možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v
nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Skladno z 7. členom meril NAKVIS in na podlagi meril FUDŠ se neposredno v drugi letnik podiplomskega magistrskega študijskega
programa Psihosocialna pomoč lahko vpišejo:
-

kandidati/ke, ki so pridobili univerzitetno izobrazbo pred bolonjskim sistemom z ustreznih strokovnih področij. Tem se v
skladu z 49. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur.l. 63/04) praviloma prizna 60 KT.
kandidati/ke drugih magistrskih študijskih programov, ki glede na priznane obveznosti izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik
študijskega programa Psihosocialna pomoč 2. stopnje.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Kandidati, ki se vpišejo neposredno v drugi letnik*, morajo opraviti še naslednje študijske obveznosti iz 1. letnika:
- predmet Teoretične osnove izbranega psihoterapevtskega pristopa 1 – 6 KT,
- predmet Teoretične osnove izbranega psihoterapevtskega pristopa 2 – 3 KT,
- Metode izbranega psihoterapevtskega pristopa 1 – 8 KT,
- Praksa 2 – 14 KT
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*Kandidati, ki imajo pogoj za vpis neposredno v 2. letnik, lahko študijske obveznosti opravijo na dva načina, in sicer:
- se vpišejo neposredno v drugi letnik in v roku enega leta opravijo zgoraj navedene obveznosti iz 1. letnika, obveznosti 2. letnika
ter diferencialne izpite
- se najprej vpišejo v 1. letnik in opravijo samo zgoraj navedene obveznosti iz 1. letnika in diferencialne izpite in se potem šele
naslednje leto vpišejo v 2. letnik.

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna strokovna področja, morajo opraviti dodatne študijske obveznosti, ki
izhajajo iz razlik med programi.

Končani dodiplomski
študijski program ali širše
področje po ISCED
klasifikaciji
Psihologija
Druge družbene vede (razen
psihosocialne pomoči,
psihoterapije in psihologije) in
socialno delo
Zdravstvo
Izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev,
humanistične vede,

Dodatne študijske
obveznosti

Dodiplomska Praksa 3
Teorije deviantnosti in proces
pomoči v skupnosti
Dodiplomska Praksa 3
Splošna psihopatologija
Specialna psihopatologija
Dodiplomska Praksa 3
Splošna psihologija 2
Teorije in modeli osebnosti
Dodiplomska Praksa 3
Splošna psihologija 2
Splošna psihopatologija

Število kreditnih
točk dodatnih
študijskih
obveznosti
10

17

18

29

5

novinarstvo in informiranje,
poslovne in upravne vede ter
pravo
Druga področja

Specialna psihopatologija
Teorije in modeli osebnosti
Dodiplomska Praksa 3
Splošna psihologija 1
Splošna psihologija 2
Splošna psihopatologija
Specialna psihopatologija
Teorije in modeli osebnosti
Razvojna psihologija

41

Omejitev vpisa
Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/-ke izbrani/-e
glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.
9. Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa:
Prvi prijavni rok: od ____*. do 30. 6. 2017
Drugi prijavni rok: od 1. 7. do 27. 9. 2017
* na dan objave razpisa
Prijavni roki veljajo za vpis v 1. letnik, za vzporedni študij, za vpis v višji letnik (po merilih za predhode oz. pod pogoji o hitrejšem
napredovanju), za tujce in za študente, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oz. pravice do ponavljanja še niso
izkoristili.
Elektronsko prijavnico se odda prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se
upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka,
določenega z razpisom.
Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila, (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave
poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do roka na naslov:
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Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica
Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu
v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana do roka, določenega z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na naslov fakultete v
skladu z razpisom.
Priloge k prijavi so sledeče:




overjena fotokopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju,
originalno potrdilo ali overjena fotokopija potrdila o opravljenih izpitih za vse letnike skupaj in oceni diplome
dodiplomskega študija oz. študija prve stopnje (potrdilo za celoten študij – izdaja fakulteta na kateri je kandidat
diplomiral),
soglasje matične fakultete pošljejo samo kandidati, ki se vpisujejo vzporedno.

Kandidate bomo k vpisu pisno povabili.

9. Postopek priznavanja
Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij
nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja (v eVŠ). Opis postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v
Republiki Sloveniji s procesogramom je objavljen na spletni strani ministrstva:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/evs_vip/#c21552
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10. Navedba spletne strani, kjer je objavljen študijski program.
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete na www.fuds.si.
11. Število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce:
Število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
1. letnik
Izredni študij
Nova Gorica
10
Ljubljana
10
12. Število prostih vpisnih mest za vzporedni študij:
1. letnik:
Nova Gorica
Ljubljana

Izredni študij
1
2

13. Druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
V okviru študija se bo izvajal Kognitivno vedenjski pristop.
Skladno s Pravilnikom o izrednem študiju na 1., 2. in 3. stopnji se izredni študij izvaja tako, da posebej organizirano
pedagoško delo obsega najmanj 30 odstotkov pedagoškega dela za redne študente, in sicer pri vsakem predmetu
posebej, kadar je potrebno, pa tudi več. Določilo o najmanj 30 odstotni izvedbi študijskega programa kot organiziranega
pedagoškega dela velja ne glede na število vpisanih.
Izredni študij se na lokaciji ne izvede, če bo v letnik vpisanih manj kot 5 študentov.
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Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč pri iskanju nastanitve v
času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost mednarodnih izmenjav, možnost za sodelovanje pri raziskovalnem delu,
mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve, strokovne ekskurzije in
različne brezplačne tečaje in delavnice. V mesecu oktobru za vse študente fakulteta organizira uvodni teden, imenovan Fakultetni
kažipot. Študenti tako na neformalen način spoznajo delovanje fakultete in njene pedagoške delavce. Za dodatne storitve se
študenti odločijo prostovoljno.
Informativni dnevi za magistrski redni in izredni študij bodo potekali na Gregorčičevi 19 v Novi Gorici in na Leskoškovi 9/e v
Ljubljani:
10. 2. 2017 ob 10.00 in 17.00
11. 2. 2017 ob 10.00
25. 5. 2017 ob 17.00
24. 8. 2017 ob 17.00
7. 9. 2017 ob 17.00
Natančnejši podatki o informativnih dnevih bodo objavljeni na spletni strani fakultete.
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu, elektronski pošti ali pa se oglasite
na sedežu fakultete v času uradnih ur.
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Tabela: Podatki o posamezni prilogi, ki jih kandidat priloži prijavi za vpis (podiplomski študij)

Ime
Zap
priloge
. št. (slovensko
)

1.

Diplomska
listina

Ime priloge
(angleško)

Diploma
document

Opis
priloge
(slovensko)

Opis priloge
(angleško)

Kandidati
Applicants
predložijo
submit a
overjeno
certified copy
kopijo
of the
diplomske
diploma
listine/magist document/ma
rske listine,
ster
ali priložijo
document or
potrdilo o
certificate of
diplomiranju/ graduation/of
magistriranju
master's
.
degree.
Pri vpisu po
When they
merilih za
enroll within
prehode
the transfer
predložijo
criteria they
overjeno
submit a
fotokopijo
certified copy

Ali je
prilog
a
obvez
na?
(da/ne
)

DA

Ali je
prilogo
mogoče
oddati
elektron
sko?
(da/ne)

DA

Vrsta prijave
pri kateri se
priloga prikaže
(Vse vrste, Prvi
vpis v 1. letnik,
Vzporedni
vpis, Vpis po
merilih za
prehod, Vpis
na mesta za
diplomante)

Vse vrste

Ali je
priloga
vezana na
priznavanje
izobraževa
nja?
(da/ne/oboj
e)

Priloga je
vezana na
določen
študijski
program
(navedite
kateri)

OBOJE

Medkulturni
menedžme
nt, II.
stopnja;
Socialno
podjetništvo
II. stopnja;
Psihosocial
na pomoč,
II. stopnja;
Sociologija,
III. stopnja.
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2.

Življenjepis

Curriculum
vitae

potrdila o
of the
znanstvene
diploma of
m
Master of
magisteriju.
Science
Če je
course.
diploma
If the diploma
pridobljena v
is obtained
tujini,
abroad,
kandidati
candidates
predložijo
shall submit
tudi odločbo
the decision
(v kolikor jo
(if they
že imajo) o
already have
priznavanju
it) of the
v tujini
recognition of
pridobljene
diplomas
diplome.
acquired
V kolikor je
abroad.
kandidat
If the
diplomant
candidate is
naše
a graduate of
Fakultete, ne
our Faculty
potrebuje
he/she does
pošiljati
not need to
dokazil o
send any
izobrazbi.
proof of
qualifications.
Življenjepis z
CV with a
opisom
description of
aktivnosti in
the activities
delovnih
and work
izkušenj s
experience in

NE

DA

Vse vrste

NE

Sociologija,
III. stopnja
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področja
študija.

3.

4.

Soglasje
matične
fakultete

Potrdilo o
opravljenih
izpitih

the field of
study.

Consent of
the parent
faculty

Kandidat, ki
se
vzporedno
vpisuje mora
pridobiti
soglasje
matične
fakultete na
kateri se
trenutno
izobražuje.

Candidate
who enrolls
parallel must
obtain the
approval from
the faculty
where he/she
is currently
studying.

Certificate of
passed
exams

Potrdilo o
opravljenih
izpitih ali
overjena
fotokopija
potrdila iz
katere je
razvidna
ocena
posamezneg
a predmeta,
povprečna
ocena,
ocena
diplome
dodiplomske
ga študija
oz. študija

The
certificate of
passed
exams or a
certified copy
of the
certificate
showing the
score of an
individual
subject, and
the average
score, score
diploma
undergraduat
e studies or
study of first
cycle (if there

DA

DA

DA

DA

Vzporedni vpis

Vse vrste

DA

Medkulturni
menedžme
nt, II.
stopnja;
Socialno
podjetništvo
, II. stopnja;
Psihosocial
na pomoč,
II. stopnja;
Sociologija,
III. stopnja.

DA

Medkulturni
menedžme
nt, II.
stopnja;
Socialno
podjetništvo
, II. stopnja;
Psihosocial
na pomoč,
II. stopnja;
Sociologija,
III. stopnja.
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prve stopnje
(če ta
obstaja).
Potrdilo o
opravljenih
izpitih oz.
celotnem
študiju izdaja
fakulteta na
kateri je
kandidat
predhodno
obiskoval.

is on). The
certificate of
passed
exams is
released by
the Faculty
which the
candidate
has
previously
attended.

13

