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ŠTUDIJ BIOPSIHOLOGIJE IN ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV 

 
SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
 
Zaradi medijske izpostavljenosti študija Biopsihologije na UP FAMNIT, ki smo ji priča v 

zadnjih dveh tednih, v nadaljevanju podajamo nekaj pojasnil in dejstev o programu.  
 
Biopsihologija je kakovosten in inovativen študij, ki združuje dve temeljni področji 
znanosti – naravoslovje in družboslovje, s ciljem preseganja klasične delitve obravnave 

osebnih in družbenih fenomenov zgolj z družboslovnega ali naravoslovnega vidika. 
Zaradi kompleksnosti človekovega delovanja, je za ustrezno razumevanje, interpretacijo 
in predvidevanje delovanja posameznika in skupin potrebno poznati tako biološke kot 

družbene razloge za človekove odzive in ravnanja. To znanje je v sodobnem svetu 
zaželeno in iskano – na vseh področjih družbenega življenja (socialno delo, šolstvo, 
zdravstvo, kultura) in poslovnega delovanja.   
 

Javnosti želimo sporočiti naslednja dejstva:  
 

- Študentom na informativnih dnevih vselej predstavimo vsebine študijskega 

programa in kompetenčni profil diplomanta, torej znanje in spretnosti, ki jih 
študent pridobi v času študija.  

Pri prvi vlogi za akreditacijo študija biopsihologije so bile med zaposlitvenimi 
možnostmi navedene tudi zaposlitve v javnem sektorju; tudi v šolstvu in 

zdravstvu. Diplomanti biopsihologije usvojijo vse potrebne kompetence za vsa 
dela, ki smo jih navedli ob akreditaciji študija. Akreditacija študijskega programa 
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pa diplomantu ne daje avtomatično možnosti, da kandidira na delovna mesta, za 
katera ima ustrezne kompetence. Ta mesta so v nekaterih segmentih javnega 
sektorja (šolstvo, zdravstvo, sociala) v večjem delu določena z zakonom in s 

podzakonskimi akti.  

- Biopsiholog je uvrščen v kodni seznam Standardne klasifikacije poklicev 2008 (SKP 
2008) - e-iskalnik SKP 2008 je dostopen na naslovu http://www.stat.si/skp/.  

- Dodiplomski in podiplomski (magistrski) študijski program Biopsihologija ne 

izobražujeta za reguliran poklic. Reguliranih poklicev je v RS le nekaj – seznam je 
dostopen na e-naslovu: http://www.reguliranipoklici.si/prihajate/pristojni-organi-
za-posamezne-poklice.aspx. Tudi psiholog ni reguliran poklic, kot se včasih 

napačno navaja. Edini reguliran poklic s področja psihologije je klinični psiholog. 
Reguliranost poklica pa ni edini pogoj za zaposljivost diplomantov. Zaposlitev za 
reguliran poklic (npr. medicinska sestra, učitelj v osnovni šoli itd.) je po 
zaključenem študiju odvisna od števila delovnih mest, ki so na razpolago za 

določen reguliran poklic. Zaposljivi pa so vsi diplomanti, ki zaključijo akreditirane 
študijske programe na visokošolskih inštitucijah, vendar je zaposljivost vseh 
diplomantov odvisna predvsem od stopnje prepoznavanosti znanja, ki ga študent 

pridobi v času študija. Dejstvo je, da mora fakulteta vsak študijski program v 
postopku akreditacije primerjati najmanj s tremi sorodnimi študijskimi programi 
visokošolskih inštitucij v drugih državah, kar pomeni, da so znanja, ki jih pridobijo 
naši diplomanti na akreditiranih študijskih programih, zagotovo prepoznana v 

drugih državah.    

- Biopsihologi so omejeno zaposljivi v javnem sektorju (šolstvo, zdravstvo, socialno 
varstvo). V drugih segmentih javnega sektorja in v zasebnem sektorju so 
biopsihologi zaposljivi v vseh okoljih, kjer prepoznavajo potrebe po njihovem 

znanju, res pa je, da je trenutno magistrski študij Biopsihologije zaključila le ena 
diplomantka, zato trg dela tega poklicnega profila še ne pozna. Fakulteta se trudi, 
da bi se biopsiholog umestil v čimveč ustanov javnega sektorja; s tem namenom 

so bile naslovljene pobude na nekatera ministrstva, prav tako poteka predstavitev 
profila biopsihologa svetovalcem zaposlitve na zavodih za zaposlovanje. Najbolj 
pa postaja prepoznavno znanje študijskega programa in znanja, ki ga pridobijo 
študentje na programu Biopsihologija UP FAMNIT na  praktičnem usposabljanju 

na magistrskem študiju, kjer se naši študenti vključujejo v delo različnih ustanov (5 
tedenska strokovna praksa v 2. letniku študija).   

 

 
V nadaljevanju podajamo še nekaj dejstev o študijskih programih Biopsihologije na UP 
FAMNIT:  

- Študijski program Biopsihologije izvajamo na prvi in drugi bolonjski stopnji. 
Dodiplomski študijski program smo pričeli izvajati v študijskem letu 2010/11, 

magistrski pa v študijskem letu 2013/14.  
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- Dodiplomski univerzitetni študijski program Biopsihologija in magistrski študijski 
program Biopsihologija sta javno veljavna študijska programa, oba sta 
akreditirana na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).  

- Po zaključenem študiju pridobi diplomant javnoveljavno izobrazbo in strokovni 
naslov diplomirani biopsiholog (UN) (po zaključenem dodiplomskem študiju) oz. 
magister/magistrica biopsihologije (po zaključenem magistrskem študiju). 

- Študij biopsihologije se je izkazal kot odlična podlaga za nadaljnji študij in 

raziskovalno delo na uglednih tujih univerzah. Na fakulteti spremljamo študijske 
poti naših diplomantov, ki so se odločili za nadaljevanje magistrskega študija v 
tujini. Ugotavljamo, da se diplomanti vpisujejo v različne študijske programe 

(navajamo nekaj primerov: Research Master Brain and Cognitive Science, 
Counselling Studies, Psychology: specialisation Neuropsychology, Health and 
Social Psychology, Research Master Social Psychology, Research Master Cognitive 
Neuropsychology, Research Master Cognitive and Clinical Neuroscience). Med 

njimi so tudi prestižne univerze kot so Univerza v Edinburgu (Škotska) in Univerza 
v Kopenhagnu (Danska), ki sodita med prvih 50 top univerz po Šangajski lestvici, 
tudi ostale univerze pa so vse med najboljšimi 300 univerzami v svetovnem merilu 

(UvA, Maastricht in VU Amsterdam, vse tri na Nizozemskem).  

- Posebej želimo poudariti tudi dejstvo, da nobenemu od naših diplomantov ni bilo 
potrebno opravljati dodatnih izpitov za vpis na omenjene magistrske programe 
tujih univerz. Uspešno nadaljevanje študija naših diplomantov v tujini je dokaz za 

kakovost pridobljenih znanj na prvostopenjskem študiju. Tudi pri študentih, ki 
nadaljujejo študij na magistrskem študiju biopsihologije na naši fakulteti UP 
FAMNIT, ugotavljamo odlične raziskovalne kompetence. Posebej izstopata dva 
primera. Ena študentka je bila preteklo jesen sprejeta na trimesečno prakso na 

Stanford University; prakso je opravila pri profesorju Davidu Spieglu, vodji centra 
Center on Stress and Health na tej prestižni univerzi. Inovativen interdisciplinarni 
pristop je predstavil tudi študent, ki je objavil izvirni znanstveni članek (kot prvi 

avtor) v Slovenski reviji za psihoterapijo – KAIROS. Članek je nadaljevanje 
diplomskega dela študenta na dodiplomskem študiju in je odličen primer, kako 
lahko študij biopsihologije prispeva k integrativnemu pogledu na človeka, saj 
avtor inovativno povezuje tako biološke kot psihološke teorije disociacije. Prav 

tako je študent magistrskega študija, ki je že na dodiplomskem študiju pokazal 
odlične raziskovalne kompetence, danes aktivno vključen v raziskovalni projekt na 
Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem, s katerim naša fakulteta tesno 

sodeluje. 

- Problem zaposlitev v javnem sektorju je deloma tudi sistemske narave. Sedanja 
praksa, ko mora visokošolski zavod sam podati pobudo za vključitev študijskega 
programa v zakone in podzakonske akte, ki so podlaga za zaposlovanje 

diplomantov, ni primerna, saj morajo visokošolske inštitucije po uspešni 
akreditaciji programov ponovno dokazovati pomen določenega znanja za razvoj 
družbe.  
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- Diplomanti Biopsihologije pridobijo kompetence, ki jih potrebuje tako javni kot 
zasebni sektor, in verjamemo, da se bo profil biopsihologa sčasoma uveljavil na 
trgu dela, saj so diplomanti biopsihologije opremljeni z zmožnostjo razumevanja 

našega čustvovanja, razmišljanja in vedenja, kar potrebujemo predvsem pri 
prepoznavanju značilnosti in razlogov za določeno ravnanje posameznika in 
skupin v vseh delovnih okoljih. Na kakovost študija pa nenazadnje kažejo tudi 
podatki o rezultatih naših diplomantov v mednarodnem prostoru, vendar si 

prizadevamo in želimo, da bi bilo njihovo znanje prepoznano tudi v domačem 
okolju.  

 

 
 
 
 

 
 


