
Senat Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je na svoji 11. redni seji (dne 17. in 
21. 11. 2014) sprejel  
 
 

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 

Delovna terapija - po merilih za prehode 
 
Študentom, ki so bili vpisani in diplomirali po višješolskih študijskih programih Delovna 
terapija, sprejetimi pred visokošolskim študijskim programom Delovna terapija leta 1996, se 
lahko izobražujejo po merilih za prehode. Vpišejo se lahko v 3. letnik visokošolskega 
strokovnega študijskega programa prve stopnje Delovna terapija.  
 
Predmetnik študijskega programa po merilih za prehode: 
Iz predmetnika študijskega programa Delovna terapija 1. st., ki je bil akreditiran in vpisan v 
razvid visokošolskih zavodov z odločbo št. št. 60392-21/2008/14 z dne 9.1.2009,mora 
opravljati predmete 1. in 2. letnika ali v celoti ali pa le določene vsebine pri posameznem 
predmetu: 
 

- predmeti 1. letnika, ki jih mora opravljati v celoti ali le določene vsebine 

                    PREDMET ECTS 

Osnove delovne terapije 
Opravljati je potrebno izpit in seminar 

6 

 
- predmeti 2. letnika, ki jih mora opravljati v celoti  

                    PREDMET ECTS 

Delovna terapija na področju gerotologije* 8 

*Če ima kandidat strokovne izkušnje s področja geronotologije, lahko zaprosi Katedro za 
delovno terapijo za priznanje kliničnih vaj pri predmetu 
 
Študentom se iz predmetnika  3. letnika študijskega programa Delovna terapija 1. st 
nekatere obveznosti priznajo v celoti, nekatere delno, nekatere pa morajo opravljati v celoti 
in sicer:  

- Kot opravljene se priznajo naslednje obveznosti: 

                    PREDMET ECTS 

Klinična praksa 2 
Izbirne vsebine 

7 
6 

 

- Delno se priznajo naslednje obveznosti: 

                    PREDMET ECTS 

Organizacija in mamagement v delovni terapija** 
- Opravljati je potrebno izpit in seminarsko nalogo 

4 

**Če je kandidat zaključil 5-semestralni študij delovne terapije, lahko zaprosi Katedro za 
delovno terapijo za priznanje predmeta 
 



- V celoti morajo opravljati naslednje študijske obveznosti: 

                    PREDMET ECTS 

Delovna terapija in profesionalna rehabilitacija 5 

Delovna terapija na področju prostega časa 3 

Klinična praksa 1*** 14 

Diplomsko delo 14 

Izbirne vsebine**** 6 

***Če kandidat opravlja dela delovnega terapevta in je opravil strokovni izpit, lahko zaprosi 
Katedro za delovno terapijo za priznanje obveznosti s področja: Klinična praksa 1. 
****Če kandidat izbere strokovni izbirni predmet Delovnoterapevtski mediji, lahko zaprosi 
Katedro za delovno terapijo za priznanje predmeta. 
 
Če bo število prijavljenih kandidatov večje od števila prostih mest, bo za izbor upoštevana 
povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem študiju in diplomskega dela, ki se šteje 
kot en izpit. 
 
Študijski program se izvaja izredno. V primeru, da je vpisanih manj kot 20 študentov, se 
študijski program po merilih za prehode izvaja v obliki individualnih konzultacij. 
 


