
PRIZNAVANJE PREDMETOV: Predmeti, opravljeni v magistrskem študijskem programu Biopsihologija, ki se priznajo v magistrskem študijskem programu Uporabna psihologija  

(v stolpcu C so navedeni predmeti PBP, ki so se izvajali v študijskih letih 2013/14 - 2015/16)

Predmetnik študijskega programa UPsi KT Primerljiv predmet študijskega programa PBP Letnik PBP KT Priznavanje

1. letnik Upsi

Uporabna socialna psihologija  6 Socialna psihologija 1. (blok A) 6

Prehod na Upsi: delno priznavanje predmeta - 5 KT (študenti morajo opraviti 

seminarsko nalogo - 1 KT). Za študente, ki se bodo vpisali v študijski program PBP 

od študijskega leta 2018/19 dalje, se predmet v celoti prizna.                                                                                            

Prehod na PBP: predmet se v celoti prizna.
Kadrovska psihologija 6 Kadrovska psihologija 1. (blok A) 6 Predmet se v celoti prizna

Klinična psihologija 6 Klinična psihologija 1. 6 Predmet se v celoti prizna

Vedenjska genetika 6 Vedenjska genetika 1. 6 Predmet se v celoti prizna

Psihološki vidiki dela s skupinami 6 /

Pedagoška psihologija 6 Pedagoška psihologija  1. (blok A) 6 Predmet se v celoti prizna

Šolska psihologija 3 /

Organizacijska psihologija 3 Organizacijska psihologija 1. (blok A) 6 Predmet se v celoti prizna

Načrtovanje raziskav in statistična analiza podatkov 6 Napredne raziskovalne in statistične metode v psihologiji 1. 6 Predmet se v celoti prizna

Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija 6 Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija 1. 6 Predmet se v celoti prizna

Zdravstvena psihologija 6 Zdravstvena psihologija 1. 6 Predmet se v celoti prizna

2. letnik Upsi
Napredne statistične metode v psihologiji 6 /

Raziskovalne metode v nevroznanosti 6 Raziskovalne metode v nevroznanosti 2. 6 Predmet se v celoti prizna

Psihološko svetovanje 6 Psihološko svetovanje 2. 6 Predmet se v celoti prizna

Izbirni predmet 1 - notranji ali zunanji izbirni (glej seznam primerljivih izbirnih predmetov) 6

Izbirni predmet 2 - notranji ali zunanji izbirni (glej seznam primerljivih izbirnih predmetov) 6

Praktično usposabljanje v delovnem okolju  15 Praktično usposabljanje 2. 15

Delno priznavanje predmeta, v kolikor je imel študent mentorja psihologa. 

Študent mora opraviti dodatna 2 tedna praktičnega usposabljanja. Če študent ni 

imel mentorja psihologa, mora predmet opraviti v celoti. 
Magistrsko delo  15 /

Izbirni predmeti Upsi
Javnozdravstvene intervencije: izbrana poglavja 6 Javnozdravstvene intervencije: izbrana poglavja IZB 6 Predmet se v celoti prizna

Vedenjsko-kognitivna psihoterapija 6 Vedenjsko-kognitivna psihoterapija IZB 6 Predmet se v celoti prizna

Forenzična psihologija 6 /

Psihologija vedenja potrošnikov 6 /

Pozitivna psihologija 6 /

Uporabna psihologija v vsakdanjem življenju 3 /

Uporabna psihologija v ekstremnih razmerah 3 /

Psihologija medijev 3 /

Klinično-psihološki intervju 6 Klinično-psihološki intervju 2. 6 Predmet se v celoti prizna

Razvojno psihološki vidiki normativnega razvoja in odstopanj 6 /

Opomba:

Sprejeto na 16. redni seji Senata UP FAMNIT dne 27. 5. 2016,

dopolnjeno na 31. redni seji dne 2. 11. 2017 in 41. redni seji dne 22. 10. 2018.


