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CENIK IZOBRAŽEVALNIH STORITEV
NA ŠTUDIJU PSIHOLOŠKE ASTROLOGIJE in PSIHOANALIZE

1.

Kotizacija za posamezno srečanje Začetne skupine je 32,00 EUR.

2.

Šolnina:
2.1. Mesečni obrok šolnine na diplomskem študiju znaša 95,00 EUR.
2.2. Šestmesečni obrok šolnine za en semester se zniža za 2,5%, če je plačan v celotnem znesku v prvem
mesecu semestra do datuma, ko zapade v plačilo.
2.3. Gojenci na diplomskem študiju imajo 25% popust na vse knjige založbe Hermes IPAL.
2.4. Gojenci na diplomskem študiju imajo možnost nakupa knjige semestra po lastni izbiri po polovični ceni.
2.5. Gojenci na diplomskem študiju imajo 10. seminar v semestru brezplačen.

3.

Kotizacija za posamezen seminar znaša:
3.1. za gojence, ki so redno vpisani na diplomski študij ali v Začetno skupino, 23,00 EUR,
3.2. za zunanje slušatelje 66,00 EUR,
3.3. za gojence, ki so študij zaključili 40,00 EUR,
3.4. za gojence, ki so na odobrenem pavziranju (en semester naenkrat), je kotizacija enaka, kot za redno
vpisane gojence (23,00 EUR),
3.5. za gojence, ki so zaključili Začetno skupino in se niso vpisali na študij, je en semester po končani Začetni
skupini kotizacija enaka kot za gojence, ki so študij zaključili (40,00 EUR).

4.

Kotizacija za vaje je 90,00 EUR na semester, prispevek za tutorsko skupino je 100,00 EUR na semester (za
sedem srečanj).

5.

Izposojevalnina v Arhivu zgoščenk znaša 3,00 EUR za zgoščenko, na kateri je en seminar, in 2,00 EUR za
zgoščenko, na kateri je predavanje, za vsak teden izposoje. Izposojevalnina je izvzeta v času rednega
plačevanja šolnine in v času semestrskega odmora na diplomskem študiju.

6.

V Knjižnici Instituta IPAL znaša letno nadomestilo za izposojo knjig 15,00 EUR, knjige se izposoja za 14 dni.
Izposojevalnina je izvzeta v času rednega plačevanja šolnine in v času semestrskega odmora na diplomskem
študiju.

7.

Plačilo za izpit na diplomskem študiju znaša 50,00 EUR za 45-minutno konzultacijo pisnega dela izpita in
ustni izpit.

8.

Mentorstvo pri diplomski nalogi znaša 170,00 EUR za vsakega mentorja (pri vsaki diplomski nalogi sta dva
mentorja).
Cenik velja od 1. 2. 2016 dalje.
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