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S T I K A Z N E D E R L A N D I S T I KO I N S K A N D I N AV I S T I KO • K L A S
JA • M UZ I KO LO G IJA • PEDAG O G I K A I N AN D R AG O G I K A •
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ZGODOVINA • ZGODOVINA ANGLISTIK A IN AMERIK ANISTI
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D I N AV I S T I KO • K L A S I Č N A F I L O L O G I J A • M U Z I KO L O G I J A •
I N A N D R A G O G I K A • P R E VA J A L S T V O • P R I M E R J A L N A K N J
LITER AR NA TEO R IJA • PR I M ER JALN O I N S PLOŠ N O J E Z I KO
O L O G I J A • R O M A N S K I J E Z I K I I N K N J I Ž E V N O S T I • S L AV I S T
STIK A • SOCIOLOG IJA • UME TNOSTNA ZGODOVINA • ZGO
ISTIK A IN AMERIK ANISTIK A • ARHEOLOGIJA • A ZIJSKE ŠT
EK ARST VO, INFORMACIJSK A ZNANOST IN KNJIGARST VO
A I N K U LT U R N A A N T R O P O L O G I J A • F I L O Z O F I J A • G E O G R A
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JA • M UZ I KO LO G IJA • PEDAG O G I K A I N AN D R AG O G I K A •

Študijski programi
oziroma smeri
(1. stopnja)

ODDELEK ZA ANGLISTIKO
IN AMERIKANISTIKO
• ANGLISTIKA, Anglistika
– enopredmetna smer
• ANGLISTIKA, Anglistika
– dvopredmetna smer

59

19

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO
• ARHEOLOGIJA,
enopredmetni študijski program

65

23

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE
• AZIJSKE ŠTUDIJE, Japonologija
– enopredmetna smer
• AZIJSKE ŠTUDIJE, Japonologija
– dvopredmetna smer
• AZIJSKE ŠTUDIJE, Sinologija
– enopredmetna smer
• AZIJSKE ŠTUDIJE, Sinologija
– dvopredmetna smer
• AZIJSKE ŠTUDIJE, Koreanistika
– dvopredmetna smer

11

33

39

47

53

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO,
INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO
• BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA,
Bibliotekarstvo in informatika
– enopredmetna smer
• BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA,
Bibliotekarstvo in informatika
– dvopredmetna smer
ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO
ANTROPOLOGIJO
• ETNOLOGIJA IN KULTURNA
ANTROPOLOGIJA, Etnologija in kulturna
antropologija – enopredmetna smer
• ETNOLOGIJA IN KULTURNA
ANTROPOLOGIJA, Etnologija in kulturna
antropologija – dvopredmetna smer
ODDELEK ZA FILOZOFIJO
• FILOZOFIJA, Filozofija
– enopredmetna smer
• FILOZOFIJA, Filozofija
– dvopredmetna smer
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO
• GEOGRAFIJA, Geografija
– enopredmetna smer
• GEOGRAFIJA, Geografija
– dvopredmetna smer

ODDELEK ZA GERMANISTIKO Z
NEDERLANDISTKO IN SKANDINAVISTIKO
• GERMANISTIKA, Germanistika
– enopredmetna smer
• GERMANISTIKA, Germanistika
– dvopredmetna smer
ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO
• ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI,
enopredmetni študijski program
• GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA,
dvopredmetni študijski program
• LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA,
dvopredmetni študijski program

73

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO
• MUZIKOLOGIJA, enopredmetni
študijski program

77

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO
IN ANDRAGOGIKO
• PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA –
enopredmetni pedagoški študijski program
• PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA –
dvopredmetni pedagoški študijski program

83

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO
• PREVAJALSTVO, enopredmetni študijski
program - usmeritev slovenščina –
angleščina – nemščina
• PREVAJALSTVO, enopredmetni študijski
program - usmeritev slovenščina –
angleščina – francoščina
• PREVAJALSTVO, enopredmetni študijski
program - usmeritev slovenščina –
angleščina – italijanščina

87

95

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO
JEZIKOSLOVJE
• PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE,
dvopredmetni študijski program
• SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE, dvopredmetni
študijski program
ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST
IN LITERARNO TEORIJO
• PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA
TEORIJA, Primerjalna književnost in literarna
teorija – enopredmetna smer
• PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA
TEORIJA, Primerjalna književnost in literarna
teorija – dvopredmetna smer

101 ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO
• PSIHOLOGIJA, enopredmetni
študijski program
105 ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE
IN KNJIŽEVNOSTI
• FRANCISTIKA,
dvopredmetni študijski program
• ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
dvopredmetni študijski program
• ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
dvopredmetni študijski program
115 ODDELEK ZA SLAVISTIKO
• ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
dvopredmetni študijski program
• JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, dvopredmetni
študijski program
• POLONISTIKA, dvopredmetni
študijski program
• PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE,
dvopredmetni študijski program
• RUSISTIKA, dvopredmetni študijski program
• SLOVAKISTIKA, dvopredmetni študijski
program
129 ODDELEK ZA SLOVENISTIKO
• SLOVENISTIKA, Slovenistika
– enopredmetna smer
• SLOVENISTIKA, Slovenistika
– dvopredmetna smer
135 ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO
• SOCIOLOGIJA,
dvopredmetni študijski program
• SOCIOLOGIJA KULTURE,
enopredmetni študijski program
141 ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO
• UMETNOSTNA ZGODOVINA, Umetnostna
zgodovina – enopredmetna smer
• UMETNOSTNA ZGODOVINA, Umetnostna
zgodovina – dvopredmetna smer
147 ODDELEK ZA ZGODOVINO
• ZGODOVINA, Zgodovina
– enopredmetna smer
• ZGODOVINA, Zgodovina
– dvopredmetna smer

Prvostopenjski
študijski programi

Prvostopenjski študijski programi ne glede
na smer trajajo 3 leta (6 semestrov) in skupno obsegajo 180 kreditnih točk po sistemu
ECTS (Evropski sistem za prenos in zbiranje
kreditnih točk), pri čemer je pri dvopredmetnih študijskih programih oziroma smereh
nujna povezava z drugim dvopredmetnim
programom oziroma dvopredmetno smerjo.
Možne so povezave med vsemi dvopredmetnimi programi in/ali smermi, ki so razpisane.
Vsako področje zavzema točno polovico, torej 50-odstotno obremenitev in 90 kreditnih
točk. Dva dvopredmetna študijska programa
in/ali smeri oziroma kombinacija dvopredmetnega programa in dvopredmetne smeri
tvori en zaključen študij. Študij je zaključen,
ko študenti in študentke opravijo vse obveznosti na obeh dvopredmetnih študijskih
programih oziroma smereh oziroma kombinaciji dvopredmetnega študijskega programa
in dvopredmetne smeri.

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnih
študijskih programov oziroma dvopredmetnih smeri oziroma kombinacij dvopredmetnih študijskih programov in smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin.
Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh
izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja
povezovati med seboj in z drugimi področji,
prenos znanja z enega področja na drugega
pa spodbuja njihovo fleksibilno uporabo v
različnih situacijah. Dvopredmetnost oziroma kombinacija dveh dvopredmetnih smeri
oziroma kombinacija dvopredmetne smeri
in dvopredmetnega programa nadgrajuje
sposobnost intra- in interdisciplinarnega
prenosa pri uporabi znanj, metodologije,
razumevanja znanstvenih metod, pristopov
in procesov. Cilj dvopredmetnih programov
oziroma smeri je diplomante oziroma diplomantke usposobiti za raznovrstne kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja
različnih vidikov interdisciplinarnosti. Dvopredmetni programi oziroma dvopredmetne
smeri širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj
diplomanti in diplomantke obvladajo oz. poznajo dve strokovni področji.

Kombinacija dveh dvopredmetnih študijskih programov oziroma smeri ter kombinacija dvopredmetnega programa in smeri
omogočata sposobnost interdisciplinarnega
prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod,
pristopov in procesov.
Po zaključenem prvostopenjskem študiju lahko študenti in študentke v okviru Filozofske fakultete nadaljujejo izobraževanje na
ustreznih drugostopenjskih študijskih programih ali ob opravljenih diferencialnih izpitih tudi na sorodnih področjih.

Dodatne informacije o postopku prijave
na razpis za vpis in druge splošne
informacije:
Referat za dodiplomski študij (1.stopnja)

Predstavitveni zborniki študijskih
programov so dostopni na spletni strani

Telefon:
01 241 1034
01 241 1038
01 241 1039
01 241 1041

www.ff.uni-lj.si
študij > Dodiplomski programi
> Predstavitev programov 1. stopnje

E-pošta:
studentski.referat@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00.
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ODDELEK ZA
ANGLISTIKO IN
AMERIKANISTIKO

Študijski programi oziroma smeri:

ANGLISTIKA,
Anglistika – enopredmetna smer
Študenti/študentke
oziroma diplomanti/
diplomantke o naših
študijskih programih

»Študij anglistike je kakovosten, dinamičen in
poglobljen. Poudarek ni le na književnosti ali na
slovnici, temveč so vsebine raznolike in pestre, tako
da so namenjene vsem, pa naj vas veseli branje
romanov, pisanje spisov ali analiza stavčnih členov.
S pomočjo profesorjev sem imel možnost spoznati
različne kulture angleško govorečih dežel ter razvijati svoje strokovne kompetence
in praktično znanje, ki jih bom potreboval tudi kot učitelj.
Med študijem sem odkril nove interese, neposredno povezane z vsebinami, ki smo
jih obravnavali na predavanjih in seminarjih, prav tako sem zaradi nenehne
komunikacije, ki je ključni del študija anglistike, stkal mnoga nova poznanstva.«
– Andrej Novinec, magistrski študent anglistike (pedagoška smer)

ANGLISTIKA,
Anglistika – dvopredmetna smer

Tajništvo oddelka:
Špela Jevnikar (soba 301)
E-pošta:
spela.jevnikar@ff.uni-lj.si
Telefon:
01 241 1330
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
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ANGLISTIKA,
Anglistika – enopredmetna smer
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana anglistka (UN)
oz. diplomirani anglist (UN).

• poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh
ravneh,
• zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe
angleškega jezika,
• znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,
• znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega
sporazumevanja,

Diplomanti in diplomantke programa Anglistika se zaposlujejo na različnih področjih in delovnih mestih, kjer je potrebno
dobro poznavanje angleškega jezika in kulture, to je na diplomatskih predstavništvih v tujini, ministrstvih doma, tujih predstavništvih v Sloveniji ter v različnih drugih javnih službah,
kot so telesa in odbori EU v Sloveniji in v tujini, do vse bolj
številnih podjetij, ki imajo stike z angleško govorečimi tujimi
partnerji. Številni se odločajo za svobodne kulturne poklice,
v katerih delujejo kot posredniki/posrednice književnosti in
kultur iz angleško govorečih in drugih tujih skupnosti, kot
književni prevajalci/prevajalke in organizatorji/organizatorke
raznih prireditev ter posvetov, ali delujejo kot uredniki/urednice in novinarji/novinarke.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

• poznavanje kultur različnih angleško govorečih skupnosti,
• poznavanje književnosti različnih angleško govorečih
skupnosti in umetnostnih besedil v angleščini avtorjev/
avtoric, ki so pripadniki drugih jezikovnih skupnosti,

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za anglistiko in amerikanistiko:

• pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in
nedomačih govorcev angleščine,

• magistrski študijski program ANGLISTIKA,
Anglistika – enopredmetna smer;

• sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega
odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov,

• magistrski študijski program ANGLISTIKA,
Anglistika – dvopredmetna smer;

• zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih
znanj in pripravljenost za tako nadgradnjo znanja.

• magistrski študijski program ANGLISTIKA,
Anglistika – enopredmetna pedagoška smer;
• magistrski študijski program ANGLISTIKA,
Anglistika – dvopredmetna pedagoška smer.
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ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Anglistika,
Anglistika – enopredmetna smer so usposobljeni za fleksibilno
uporabo pridobljenih znanj v različnih okoliščinah. Med znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:

Zaposlitvene možnosti
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ANGLISTIKA,
Anglistika – dvopredmetna smer

• poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh
ravneh;

Diplomanti in diplomantke programa Anglistika se zaposlujejo na različnih področjih in delovnih mestih, kjer je potrebno dobro poznavanje angleškega jezika in kulture, to je na
diplomatskih predstavništvih v tujini, ministrstvih doma, tujih
predstavništvih v Sloveniji ter v različnih drugih javnih službah, kot so telesa in odbori EU v Sloveniji in v tujini, do vse
bolj številnih podjetij, ki imajo stike z angleško govorečimi
tujimi partnerji.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana
anglistka (UN) in …
oz. diplomirani
anglist (UN) in …

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih
dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so usposobljeni
pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji.

• zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe
angleškega jezika;
• znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino;
• znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega
sporazumevanja;
• poznavanje kultur različnih angleško govorečih skupnosti;

Nadaljevanje študija na študijskih
programi druge stopnje

• poznavanje književnosti različnih angleško govorečih
skupnosti in umetnostnih besedil v angleščini avtorjev/
avtoric, ki so pripadniki drugih jezikovnih skupnosti;

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za anglistiko in amerikanistiko:

• pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in
nedomačih govorcev/govork angleščine;
• sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega
odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov;

• magistrski študijski program ANGLISTIKA,
Anglistika – enopredmetna smer;

• zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih
znanj in pripravljenost za tako nadgradnjo znanja.

• magistrski študijski program ANGLISTIKA,
Anglistika – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program ANGLISTIKA,
Anglistika – enopredmetna pedagoška smer;
• magistrski študijski program ANGLISTIKA,
Anglistika – dvopredmetna pedagoška smer.
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ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Anglistika,
Anglistika – dvopredmetna smer so usposobljeni za fleksibilno
uporabo pridobljenih znanj v različnih okoliščinah. Med znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:

Zaposlitvene možnosti
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ODDELEK ZA
ARHEOLOGIJO
Študijski program:

ARHEOLOGIJA,
enopredmetni študijski program

Tajništvo oddelka:
Katja Švarc
(Zavetiška 5, Ljubljana, soba 104)
E-pošta:
katja.svarc@ff.uni-lj.si
Telefon:
01 241 1558
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
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ARHEOLOGIJA
enopredmetni študijski program
Diplomanti in diplomantke študijskega programa Arheologija, enopredmetni študijski program, pridobijo mednarodno
primerljiva temeljna znanja s področja arheologije. Ta jim
omogočajo prepoznavanje arheoloških virov, njihovo osnovno
funkcionalno, časovno, prostorsko in kulturno ovrednotenje
ter kritično uporabo strokovne in znanstvene arheološke literature. Z osvojenim znanjem so diplomanti oz. diplomantke
prvostopenjskega enopredmetnega študijskega programa Arheologija usposobljeni za opravljanje pomožnih in strokovno
tehničnih nalog v muzejih in na zavodih za varstvo kulturne
dediščine, pa tudi v drugih kulturnih ustanovah in javnih
službah, medijih ter gospodarskih družbah na področju kulture, dediščine, turizma in prostorskega planiranja. Osnovno
poznavanje in obvladovanje metod in tehnik arheološkega
terenskega, poterenskega in laboratorijskega dela ter dokumentacijskih postopkov jim omogoča, da uspešno sodelujejo
kot tehnični sodelavci oz. sodelavke pri terenskih in poterenskih arheoloških raziskavah ter v projektih evidentiranja,
varovanja, vrednotenja, predstavljanja in promocije (arheološke) kulturne dediščine.

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke enopredmetnega študijskega
programa Arheologija se bodo lahko zaposlovali v različnih
raziskovalnih, kulturnih, spomeniškovarstvenih ustanovah –
predvsem muzejih in zavodih za varstvo kulturne dediščine
– ter v podjetjih, ki opravljajo tržne storitvene dejavnosti s področja arheologije. Usposobljeni bodo za opravljanje del, povezanih z dokumentacijo in arhiviranjem ter raznih pomožnih
oz. strokovno tehničnih nalog kot tehnični sodelavci oziroma
sodelavke pri terenskih arheoloških dejavnostih in projektih
evidentiranja, varovanj, vrednotenja in promocije arheološke
kulturne dediščine. Zaposlovali se bodo lahko tudi v kulturnih
in umetniških uredništvih različnih medijev in založb ali pa
opravljali poklic svetovalca/svetovalke za kulturnoumetniške
programe. Zaključen študijski program bo diplomantom in
diplomantkam poleg tega omogočal tudi opravljanje različnih
poklicev v turistični in kulturno-promocijski dejavnosti.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana
arheologinja (UN)
oz. diplomirani
arheolog (UN).

Nadaljevanje študija na študijskih programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe Oddelka za Arheologijo:
• magistrski študijski program ARHEOLOGIJA,
enopredmetni študijski program.

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO

Prvostopenjski enopredmetni študijski program Arheologija
študente in študentke pripravlja na nadaljevanje študija arheologije na drugi stopnji. Posebej smiselno se povezuje z drugostopenjskim magistrskim študijskim programom Arheologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, saj sta zasnovana
tako, da skupaj ponujata zaokroženo in celovito izobraževanje
strokovnjakov arheologov/strokovnjakinj arheologinj, kar najbolje usposobljenih za delo v arheoloških institucijah. Gre za
študijski program nacionalnega pomena, ki skrbi za kakovostno izobrazbo vseh temeljnih arheoloških strokovnih profilov
in razvoj vseh ključnih disciplinarnih področij. Posebnega
pomena je usposabljanje za izvajanje primarnih, terenskih in
drugih raziskav, ki poteka v obliki terenskega in projektnega
pouka v sklopu različnih učnih enot ter je integrirano v dejanske raziskave arheoloških najdišč, podatkov in gradiva.

20

21

ODDELEK ZA
AZIJSKE ŠTUDIJE
Študijski programi:

AZIJSKE ŠTUDIJE, Japonologija
– enopredmetna smer
AZIJSKE ŠTUDIJE, Japonologija
– dvopredmetna smer
AZIJSKE ŠTUDIJE, Sinologija
– enopredmetna smer
AZIJSKE ŠTUDIJE, Sinologija
– dvopredmetna smer
AZIJSKE ŠTUDIJE, Koreanistika
– dvopredmetna smer

Tajništvo oddelka:
Jasna Bavec (soba R7B1)
E-pošta:
jasna.bavec@ff.uni-lj.si
Telefon:
01 241 1448
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
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AZIJSKE ŠTUDIJE,
Japonologija – enopredmetna smer
Temeljni cilj programa je ponuditi študentom in študentkam
trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega, komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z Japonsko. Pridobljeno
znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih
informacij v povezavi z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in
sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja:

Zaposlitvene možnosti

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana japonologinja
(UN) oz. diplomirani
japonolog (UN).

• poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na
vseh ravneh;
• poznavanje temeljnih načel rabe japonskega jezika v
različnih družbenih kontekstih;

Diplomanti in diplomantke študijske smeri Japonologija
pridobijo številna znanja in veščine, ki jim omogočajo zaposlitev na različnih področjih in delovnih mestih, kjer sta potrebna temeljno poznavanje japonskega jezika in kulture ter aktivna raba japonščine v nezahtevnih okoljih. Vedno pogostejši
gospodarski, kulturni in medčloveški stiki Slovenije z Japonsko in Vzhodno Azijo v celoti ustvarjajo potrebo po profilih s
področja japonologije v gospodarstvu, turističnih agencijah,
založništvu, knjigotrštvu, oglaševalskih podjetjih ter kulturnih
in zunanjepolitičnih uredništvih različnih tiskanih in elektronskih medijev.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

• zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v
japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah;

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednji študijski program oziroma smer Oddelka za
azijske študije:

• poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih
determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo;
• odprtost v stikih z drugimi kulturami;

• magistrski študijski program AZIJSKE ŠTUDIJE,
Japonologija – enopredmetna smer.

• kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih
kultur;

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE

• zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da
svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo.
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AZIJSKE ŠTUDIJE,
Japonologija – dvopredmetna smer
Temeljni cilj programa je ponuditi študentom in študentkam
trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega, komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z Japonsko. Pridobljeno
znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih
informacij v povezavi z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in
sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja:

Zaposlitvene možnosti

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana japonologinja
(UN) in … oz. diplomiran
japonolog (UN) in …

• poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na
vseh ravneh;

Diplomanti in diplomantke študijske smeri Japonologija
pridobijo številna znanja in veščine, ki jim omogočajo zaposlitev na različnih področjih in delovnih mestih, kjer sta potrebna temeljno poznavanje japonskega jezika in kulture ter aktivna raba japonščine v nezahtevnih okoljih. Vedno pogostejši
gospodarski, kulturni in medčloveški stiki Slovenije z Japonsko in Vzhodno Azijo v celoti ustvarjajo potrebo po profilih s
področja japonologije v gospodarstvu, turističnih agencijah,
založništvu, knjigotrštvu, oglaševalskih podjetjih ter kulturnih
in zunanjepolitičnih uredništvih različnih tiskanih in elektronskih medijev.
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev,
ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji.

• poznavanje temeljnih načel rabe japonskega jezika v
različnih družbenih kontekstih;
• zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v
japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah;
• poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih
determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo;

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

• odprtost v stikih z drugimi kulturami;
• kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih
kultur;

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednja študijska programa oziroma smeri Oddelka
za azijske študije:

• zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da
svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo.

• magistrski študijski program AZIJSKE ŠTUDIJE,
Japonologija – dvopredmetna smer;

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE

• magistrski študijski program AZIJSKE ŠTUDIJE,
Japonologija – enopredmetna smer (diplomanti, ki so na
prvi stopnji opravili obveznosti pri izbirnih predmetih
Japonska družba 1 in Uvod v japonsko književnost 1).
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AZIJSKE ŠTUDIJE,
Sinologija – enopredmetna smer
Temeljna cilja programa sta, da študentke in študenti razvijejo
sposobnost razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika
in pisave ter da usvojijo splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih s kitajskim kulturno-civilizacijskim prostorom.
Med študijem študentke in študenti pridobijo naslednja osrednja znanja:

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke se zaposlujejo zlasti na področjih
zunanje politike, zunanje trgovine, turizma, jezikovnega šolstva in prevajalstva ter drugih oblik medkulturnega posredništva. Kitajska je eksplozivno rastoča gospodarska, politična in
kulturna velesila, zato se zaposlitvene možnosti diplomantov
in diplomantk sinologije nenehno povečujejo.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana sinologinja
(UN) oz. diplomirani
sinolog (UN).

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

• sposobnost pasivne rabe 4000 besed oziroma aktivne
pisne rabe 3000 besed;

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednji študijski program oziroma smer Oddelka za
azijske študije:

• sposobnost prevajanja manj zahtevnih literarnih,
medijskih in teoretskih besedil iz kitajščine v slovenščino
in obratno;

• magistrski študijski program AZIJSKE ŠTUDIJE, Sinologija
– enopredmetna smer.

• sposobnost konsekutivnega prevajanja na osnovni ravni iz
kitajščine v slovenščino in obratno;
• razumevanje sinologije kot znanstvene discipline in
poznavanje njenih temeljnih metodoloških pristopov;
• poznavanje družbene in kulturne zgodovine Kitajske ter
njene umeščenosti v širšo vzhodnoazijsko regijo;
• poznavanje različnih teoretskih pogledov na zgodovinsko,
kulturno, umetnostno, filozofsko, politično in ekonomsko
znanost kitajskega kulturno-jezikovnega kroga.

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE

Diplomantke in diplomanti so medkulturno osveščeni, sposobni preseganja evropocentričnega dojemanja sveta, odprti za
drugačnost v najširšem smislu, inovativni v medčloveških
odnosih in komunikativni.
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AZIJSKE ŠTUDIJE,
Sinologija – dvopredmetna smer
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana sinologinja
(UN) in … oz. diplomirani
sinolog (UN) in …

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke se zaposlujejo zlasti na področjih
zunanje politike, zunanje trgovine, turizma, jezikovnega šolstva in prevajalstva ter drugih oblik medkulturnega posredništva. Kitajska je eksplozivno rastoča gospodarska, politična in
kulturna velesila, zato se zaposlitvene možnosti diplomantov
in diplomantk sinologije nenehno povečujejo.

Študijski program AZIJSKE ŠTUDIJE, Koreanistika – dvopredmetna smer študentom in študentkam omogoča, da pridobijo osnovno poznavanje jezika obravnavane regije ter splošno
poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z odgovarjajočim
kulturno-civilizacijskim prostorom. Temeljni cilj programa je
zagotoviti študentom in študentkam splošno strokovno izobrazbo glede zgodovinskih, političnih, idejnih in kulturnih
posebnosti korejskega kulturno-civilizacijskega prostora ter
osnovno sposobnost razumevanja in aktivne uporabe korejskega jezika in pisave. Na tej smeri se študenti in študentke
spoznajo z osnovno pismenostjo v korejščini, tj. sposobnostjo prepoznavanja in aktivne uporabe korejske pisave hangul,
zlasti njenega fonetičnega zapisa.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana koreanistka
(UN) in … oz. diplomirani
koreanist (UN) in …

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke se zaposlujejo na področjih zunanje politike, zunanje trgovine, jezikovnega šolstva in prevajalstva, predvsem pa v gospodarstvu in vladnih službah ter diplomaciji. Ker je Azija eksplozivno rastoča nova tržna velesila,
zaposljivost diplomantov in diplomantk tega študijskega programa oziroma smeri ne predstavlja nikakršnega problema.
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki
jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi
z drugimi področji.

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev,
ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj
in tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednji študijski program oziroma smer Oddelka za
azijske študije:

Smer koreanistika magistrskega študijskega programa Azijske
študije žal ni akreditirana. Študenti in študentke lahko nadaljujejo študij v tujini.

• magistrski študijski program AZIJSKE ŠTUDIJE, Sinologija
– enopredmetna smer.
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ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE

Temeljni cilji programa so študentkam in študentom omogočiti, da pridobijo trdne osnove aktivnega (2000 besed) in pasivnega (3000 besed), tako pisnega kot ustnega, komuniciranja
v kitajskem jeziku ter da usvojijo splošno strokovno izobrazbo
glede zgodovinskih, političnih, idejnih in kulturnih posebnosti kitajskega kulturno-civilizacijskega prostora. Diplomantke
in diplomanti so medkulturno osveščeni, sposobni preseganja
evropocentričnega dojemanja sveta, odprti za drugačnost v
najširšem smislu, inovativni v medčloveških odnosih in komunikativni.

AZIJSKE ŠTUDIJE,
Koreanistika – dvopredmetna smer
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ODDELEK ZA
BIBLIOTEKARSTVO,
INFORMACIJSKO ZNANOST
IN KNJIGARSTVO

Študijska programa:

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA,
Bibliotekarstvo in informatika
– enopredmetna smer
BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA,
Bibliotekarstvo in informatika
– dvopredmetna smer
Tajništvo oddelka:
Nataša Elikan Korošec
(soba 542)
E-pošta:
natasa.elikan@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1370
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BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA,
Bibliotekarstvo in informatika
– enopredmetna smer

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA,
Bibliotekarstvo in informatika
– dvopredmetna smer

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjake in
strokovnjakinje za delo v vseh tipih organizacij, ki se ukvarjajo
s produkcijo, distribucijo, hrambo ter posredovanjem informacij na tradicionalen način in s sodobno tehnologijo. Prvostopenjski študijski program Bibliotekarstvo in informatika –
enopredmetna smer v zadnjem letniku vključuje tri usmeritve:
Bibliotekarstvo, Informacijska znanost in Knjigarstvo. Program
daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji
ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjaka za delo
v vseh tipih organizacij, ki se ukvarjajo s produkcijo, distribucijo, hrambo ter posredovanjem informacij na tradicionalen
način in s sodobno tehnologijo. Program daje osnove tudi za
nadaljevanje študija na magistrski stopnji ter za vseživljenjsko
strokovno in znanstveno usposabljanje.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana bibliotekarka
in informatičarka (UN) oz.
diplomirani bibliotekar in
informatik (UN).

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana bibliotekarka
in informatičarka (UN) in …
oz. diplomirani bibliotekar
in informatik (UN) in …

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer se bodo
lahko zaposlovali na naslednjih področjih:
• Bibliotekarstvo: opravila pri nabavi, obdelavi, urejanju in
izposoji gradiva v knjižnicah.
• Knjigarstvo: opravljanje založniških opravil v založbah, ki
se ukvarjajo s produkcijo tradicionalnih knjižnih besedil
na različnih nosilcih.

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih
dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so usposobljeni
pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji.

• Informacijska znanost: opravila pri urejanju informacij,
vzdrževanje spletnih strani in drugih informacijskih
sistemov.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednji študijski program Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo:

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednji študijski program Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo:

• magistrski študijski program BIBLIOTEKARSTVO,
INFORMACIJSKI IN ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI,
enopredmetni študijski program.

• magistrski študijski program BIBLIOTEKARSTVO,
INFORMACIJSKI IN ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI,
enopredmetni študijski program.
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ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO,
INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer se bodo lahko zaposlovali na naslednjih področjih: operacije pri nabavi,
obdelavi, urejanju in izposoji gradiva v knjižnicah, opravljanje
založniških opravil v založbah, ki se ukvarjajo s produkcijo
tradicionalnih knjižnih besedil na različnih nosilcih, opravila pri urejanju informacij (urejanje arhivov, dokumentacije),
vzdrževanje spletnih strani in drugih informacijskih sistemov
(pomočnik urednika informacijskih sistemov).

Zaposlitvene možnosti
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»Ta študij je kombinacija treh izjemno zanimivih strok, zato se za
vsakogar nekaj najde. Oddelek je manjši, zaradi česar smo študenti
bolj povezani in si pri študiju pomagamo. V okviru predavanj
sem imela priložnost poslušati odlične profesorje in gostujoče
predavatelje, prek katerih sem pridobila ogromno raznolikega
znanja.«
– Anja Kocjančič, dipl. bibl. in inf. (UN)

»Bolj kot prva izbira je to prava izbira. Široko področje študija
združuje razumevanje knjige in branja, iskanja, odkrivanja in
organiziranja informacij, ter razumevanje in uporabo različnih
informacijskih tehnologij. Študij mi je omogočil, da znam, tudi
v vsakdanjem življenju, na informacijske in druge probleme
pogledati široko ter v poplavi informacij poiskati prave.«

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO,
INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

– Neža Podjavoršek, dipl. bibl. in inf. (UN)
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ODDELEK ZA
ETNOLOGIJO
IN KULTURNO
ANTROPOLOGIJO
Študijski programi oziroma smeri:

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA,
Etnologija in kulturna antropologija
– enopredmetna smer
ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA,
Etnologija in kulturna antropologija
– dvopredmetna smer

Tajništvo oddelka:
Mojca Bele
(Zavetiška 5, Ljubljana,
soba 011)
E-pošta:
eika@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1520
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ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA,
Etnologija in kulturna antropologija
– enopredmetna smer

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana etnologinja
in kulturna antropologinja
(UN) oz. diplomirani
etnolog in kulturni
antropolog (UN).

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za etnologijo in kulturno antropologijo:
• magistrski študijski program ETNOLOGIJA IN KULTURNA
ANTROPOLOGIJA, Etnologija in kulturna antropologija
– enopredmetna smer;
• magistrski študijski program ETNOLOGIJA IN KULTURNA
ANTROPOLOGIJA, Etnologija in kulturna antropologija
– dvopredmetna smer;
• skupni mednarodni magistrski program KREOL –
KULTURNA RAZNOLIKOST IN TRANSNACIONALNI
PROCESI;

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti oziroma diplomantke so usposobljeni za opravljanje splošnih in specifičnih strokovnih in administrativnih
opravil v različnih kulturnih in drugih institucijah. Zaposlili se
bodo lahko v različnih dejavnostih na področju humanistike,
zlasti v tistih institucijah, ki so že doslej zaposlovale etnologe
in etnologinje ter kulturne antropologe in antropologinje, to
so nacionalni, pokrajinski, lokalni in tematski muzeji ter muzejske zbirke, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine in različne
kulturne institucije. Diplomanti in diplomantke študijskega
programa etnologija in kulturna antropologija bodo lahko
opravljali delo v različnih dokumentacijskih enotah zgoraj
omenjenih institucij ter se zaposlovali v vse pomembnejših
državnih in nevladnih institucijah za varovanje, promocijo in
upravljanje s kulturno dediščino. Usposobljeni bodo tudi za

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

• magistrski skupni študijski program
ZGODOVINA JUGOVZHODNE EVROPE.
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ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

Program ponuja nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Študenti in študentke prve
stopnje študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo
diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih
institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in
sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene
kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko
kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih
centrih, knjižnicah itd. Posebna odlika študija etnologije in
kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

neposredno delo z ljudmi v najrazličnejših okoliščinah, posebej v tistih kulturnih dejavnostih, ki izhajajo iz poznavanja
slovenske in evropskih tradicionalnih kultur. Diplomanti in
diplomantke prvostopenjskih študijskih programov etnologije
in kulturne antropologije bodo lahko poiskali zaposlitev tudi v
t. i. terciarnem sektorju, npr. na področjih stikov z javnostmi,
oglaševanja, ljubiteljske kulture, na poslovnem in upravnem
področju, v urbanizmu, založniški dejavnosti, medijih, turizmu in pri razvojnih projektih.
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ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA,
Etnologija in kulturna antropologija
– dvopredmetna smer

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana etnologinja
in kulturna antropologinja
(UN) in … oz. diplomirani
etnolog in kulturni
antropolog (UN) in …

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih
dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti
in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati
med seboj in tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe Oddelka za etnologijo
in kulturno antropologijo:
• magistrski študijski program ETNOLOGIJA IN KULTURNA
ANTROPOLOGIJA, Etnologija in kulturna antropologija
– enopredmetna smer;

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti oziroma diplomantke so usposobljeni za opravljanje splošnih in specifičnih strokovnih in administrativnih
opravil v različnih kulturnih in drugih institucijah. Zaposlili se
bodo lahko v različnih dejavnostih na področju humanistike,
zlasti v tistih institucijah, ki so že doslej zaposlovale etnologe
in etnologinje ter kulturne antropologe in antropologinje, to
so nacionalni, pokrajinski, lokalni in tematski muzeji ter muzejske zbirke, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine in različne
kulturne institucije. Diplomanti in diplomantke študijskega

• magistrski študijski program ETNOLOGIJA IN KULTURNA
ANTROPOLOGIJA, Etnologija in kulturna antropologija
– dvopredmetna smer;
• skupni mednarodni magistrski program KREOL –
KULTURNA RAZNOLIKOST IN TRANSNACIONALNI
PROCESI
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ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

Študentke in študenti prve stopnje študijskih programov etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne
raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam
zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja,
na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin,
človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne
kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem
varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.
Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je
pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v
različnih kulturnih kontekstih. Pri študiju na prvostopenjskih
dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih oziroma
smereh si študenti in študentke pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke
usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako
tudi z drugimi področji.

programa etnologija in kulturna antropologija bodo lahko
opravljali delo v različnih dokumentacijskih enotah zgoraj
omenjenih institucij ter se zaposlovali v vse pomembnejših
državnih in nevladnih institucijah za varovanje, promocijo in
upravljanje s kulturno dediščino. Usposobljeni bodo tudi za
neposredno delo z ljudmi v najrazličnejših okoliščinah, posebej v tistih kulturnih dejavnostih, ki izhajajo iz poznavanja
slovenske in evropskih tradicionalnih kultur. Diplomanti in
diplomantke prvostopenjskih študijskih programov etnologije
in kulturne antropologije bodo lahko poiskali zaposlitev tudi v
t. i. terciarnem sektorju, npr. na področjih stikov z javnostmi,
oglaševanja, ljubiteljske kulture, na poslovnem in upravnem
področju, v urbanizmu, založniški dejavnosti, medijih, turizmu ter pri razvojnih projektih.

43

»Ko sem se prvič seznanila z
antropologijo, me je navdušila
njena pozornost na raznolikost
ljudi in načine življenja, seveda
pa me je navdušilo tudi, da sem
se lahko sploh vpisala na ta
študij. Pri samem študiju mi je
najbolj všeč, da je precej terenskih
vaj, kar omogoča spoznavanje
raziskovalnih metod skozi delo in
nabiranje izkušenj, cenim pa tudi
možnost dvopredmetnega študija,
saj ta omogoča spoznavanje in
povezovanje različnih disciplin.«
– Pika Kristan, dodiplomska
študentka dvopredmetnega
programa Etnologija in kulturna
antropologija ter Sociologija

»Zanimanje za raziskovanje
načinov življenja ljudi nekoč, danes
in v prihodnosti me je pripeljalo
do odločitve za študij etnologije in
kulturne antropologije. Raznovrstne
teme, s katerimi se srečujem na
predavanjih in vajah, zanimivo
terensko delo, ki je tudi dragocena
priložnost pobližje spoznati
najrazličnejše ljudi, s katerimi se
sicer moje poti ne bi nikoli križale,
nenehno nadgrajevanje uporabnih
znanj o sebi in drugih, možnost
za interdisciplinarno sodelovanje,
so le nekateri od razlogov, zakaj
mi za to odločitev ni žal. Študijski
program, ki odpira pogled v
kulturne raznolikosti na tem svetu,
v vprašanja, kdo smo bili, kdo smo
in kakšni bomo, mi predstavlja
spodbudo in zagotovilo, da bom
po končanem študiju s svojim
raziskovalnim delom prispevala
k boljšemu jutri.«
– Zala Prebil, diplomantka
študijskega programa Etnologija
in kulturna antropologija
ter študentka magistrskega
programa Etnologija in kulturna
antropologija

ODDELEK ZA
FILOZOFIJO
Študijski programi oziroma smeri:

FILOZOFIJA,
Filozofija – enopredmetna smer
FILOZOFIJA,
Filozofija – dvopredmetna smer

Tajništvo oddelka:
Renata Kališek (soba 429)
E-pošta:
renata.kalisek@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1494
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FILOZOFIJA,
Filozofija – enopredmetna smer
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana filozofinja (UN)
oz. diplomirani filozof (UN).

• magistrski študijski program FILOZOFIJA,
Filozofija – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program FILOZOFIJA,
Filozofija – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program FILOZOFIJA,
Filozofija – dvopredmetna pedagoška smer.

»Študij filozofije je ›high risk-high reward‹ zadeva.
Izkušati svobodo duha in se v tej svobodi izšolati –
neprecenljiva radost. Celovita razgradnja sebe in
sveta – neprimerljiva groza. Mogoče vam postanejo
videz, ozadje in pogoji možnosti stvari, ljudi,
dogodkov, idej in procesov tako všeč, da ostanete
in temu posvetite svoje življenje. ›Once you attack,
there is no going back.‹ Če se povežete v skupino
podobno (ne enako) mislečih ljudi, si lahko
študijsko izkušnjo naredite prijetno in zabavno.
Če ste zainteresirani za poglabljanje mišljenja in
če pristopite k stvari s ščepcem soli in ščepcem
humorja, bi morali biti ok.«

Zaposlitvene možnosti
Zaposlitvene možnosti diplomantov in diplomantk študijskega programa Filozofija so povezane z obnavljanjem kadrov
na področju raziskovanja in poučevanja filozofije. Na Oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je šolala
večina diplomiranih filozofov, ki so se pozneje zaposlili na
Oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Pedagoški fakulteti v Mariboru, na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU
ter na drugih visokošolskih in raziskovalnih institucijah. Med
ostalimi področji, kjer se zaposlujejo diplomirani filozofi/filozofinje, sta opazni predvsem novinarstvo in publicistika. Pridobljena izobrazba omogoča tudi uspešno delo v založništvu, v
knjižnicah, kulturnih ustanovah in zavodih. Izpostaviti velja
tudi zaposlovanje v državnih organih, zlasti na Ministrstvu za
kulturo ter na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
– tam, kjer se povprašuje po široki duhovni izobrazbi, sposobnosti kakovostnega argumentiranja ter pojmovnega uvida.

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za filozofijo:

– Miha Robnik Kračun, enopredmetni študijski
program Filozofija
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Študentke in študenti v okviru prvostopenjskega študijskega
programa usvojijo temeljno znanje o filozofski problematiki
ter različnih teoretskih in metodoloških pristopih k njej. S
podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov
in oblikovanjem njihovih rešitev, z branjem, analizo in interpretacijo izvirnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih
kompleksnih argumentov ter kritično uporabo strokovne literature razvijajo znanja, ki so potrebna za samostojno znanstveno in strokovno delo. Cilj študijskega programa je, da so
po uspešnem zaključku diplomanti in diplomantke usposobljeni za znanstveno in strokovno delo na raziskovalnih in
izobraževalnih institucijah oziroma za samostojno publicistično in prevajalsko delo na področju filozofije, humanistike
in družboslovja ter za delo v knjižnicah (ne kot knjižničar
ali knjižničarka), uredništvih založniških in medijskih hiš ter
drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem,
raziskovanjem in negovanjem svetovne in domače filozofske
in humanistične dediščine.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
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FILOZOFIJA,
Filozofija – dvopredmetna smer
Študentke in študenti v okviru prvostopenjskega študijskega
programa oziroma smeri pridobijo široko in hkrati poglobljeno temeljno znanje o filozofski problematiki ter o njenih
različnih teoretskih in metodoloških pristopih. S podrobnim
razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z branjem, analizo in interpretacijo
izvirnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter kritično uporabo strokovne literature
razvijajo znanja, ki so potrebna za samostojno znanstveno in
strokovno delo. Cilj študijskega programa je, da so po uspešnem zaključku diplomanti in diplomantke usposobljeni za
znanstveno in strokovno delo na raziskovalnih in izobraževalnih institucijah oziroma za samostojno publicistično in prevajalsko delo na področju filozofije, humanistike in družboslovja
ter za delo v knjižnicah (ne kot knjižničarka ali knjižničar),
uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih
ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem in
negovanjem svetovne in domače filozofske in humanistične
dediščine.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana filozofinja (UN)
in … oz. diplomirani filozof
(UN) in …

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za filozofijo:
• magistrski študijski program FILOZOFIJA,
Filozofija – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program FILOZOFIJA,
Filozofija – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program FILOZOFIJA,
Filozofija – dvopredmetna pedagoška smer.

»Pri študiju raziskujemo ključna filozofska dela
in številne filozofske smeri, kar nam omogoča,
da pridobimo širino, obsežen nabor znanja
in zmožnost kritičnega mišljenja. Pri vstopu v
filozofijo nam pomagajo številne usposobljene
profesorice in profesorji. Glede zaposlitve pa – za
prizadevne študentke in študente se vedno kaj
najde.«

Zaposlitvene možnosti
Med ostalimi področji, kjer se zaposlujejo diplomirani filozofi
in filozofinje, sta opazni predvsem novinarstvo in publicistika.
Pridobljena izobrazba omogoča tudi uspešno delo v založništvu, v knjižnicah, kulturnih ustanovah in zavodih.

– Tinkara Tihelj, I in II. bolonjska stopnja,
enopredmetni študijski program Filozofija

ODDELEK ZA FILOZOFIJO

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih
dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti
in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati
med seboj in tako tudi z drugimi področji.
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ODDELEK ZA
GEOGRAFIJO
Študijski programi oziroma smeri:

GEOGRAFIJA,
Geografija - enopredmetna smer
GEOGRAFIJA,
Geografija - dvopredmetna smer

»Študij geografije daje znanja zelo širokega spektra, kar za
geografa pomeni, da ima veliko znanj na različnih področjih in se
hitro prilagodi novim vsebinah. To pa nam omogoča, da smo dobro
zaposljivi na različnih delovnih mestih, tudi tam, kjer tega res ne bi
pričakovali.«
– Danijela Strle, ENVIRODUAL, trajnostno okoljsko in energetsko
upravljanje, raziskave in izobraževanje, d.o.o.

Tajništvo oddelka:
Jerica Mrak Pestotnik
(soba 222)
E-pošta:
jerica.mrakpestotnik@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1230
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GEOGRAFIJA
– enopredmetna smer
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana geografinja
(UN) oz. diplomirani
geograf (UN).

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za geografijo:
• magistrski študijski program GEOGRAFIJA,
Okoljska in fizična geografija – Geografija turizma
– enopredmetna smer;
• magistrski študijski program GEOGRAFIJA,
Okoljska in fizična geografija – Politična geografija
– enopredmetna smer;
• magistrski študijski program GEOGRAFIJA,
Okoljska in fizična geografija – Uporabna geoinformatika
– enopredmetna smer;

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa so usposobljeni za delo v znanstveno-raziskovalnih skupinah na področju varstva okolja, regionalnega
in prostorskega planiranja, regionalnega razvoja in regionalne
politike, turizma in mednarodnih odnosov ter integracij. Usposobljeni so tudi za izdelavo prostorskih analiz ter zbiranje in analizo statističnih podatkov. Po podatkih o članicah in
članih AGUL-a (Alumni klub geografov Univerze v Ljubljani)
se diplomirani geografi/geografinje zaposlujejo na ministrstvih
in službah vlade (predvsem Ministrstvo za okolje in prostor,
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Služba vlade RS za evropske zadeve), na univerzah (Univerza
v Ljubljani, Mariboru in Kopru), v znanstveno-raziskovalnih
središčih (npr. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU,
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU), različnih zavodih
in inštitutih (npr. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za pospeševanje turizma), v Gospodarski zbornici, agencijah za regionalni razvoj,

• magistrski študijski program GEOGRAFIJA,
Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije –
Geografija turizma – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program GEOGRAFIJA,
Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije –
Politična geografija – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program GEOGRAFIJA,
Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije –
Uporabna geoinformatika
– enopredmetna smer;
• magistrski študijski program GEOGRAFIJA
– dvopredmetna pedagoška smer.
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ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo
znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna
znanja s področja geografije. To jim omogoča prepoznavanje
in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in
preoblikovanja Zemljinega površja. Pridobijo osnovna znanja
o posameznih področjih geografije, ki jim omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Diplomanti
in diplomantke pridobijo določene veščine, zlasti s področja
geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in
drugih geografskih metod, s čimer so usposobljeni za izdelavo prostorskih in statističnih analiz. Z usvojenim znanjem
so diplomanti in diplomantke usposobljeni za opravljanje
specifičnih nalog v različnih ustanovah, ki rešujejo probleme,
povezane s prostorom, ter probleme s področja statistike,
prostorskega in regionalnega planiranja, turizma in varstva
okolja.

na občinah, Statističnem uradu RS, v turističnih organizacijah
(LTO, STO, NTZ, turistične agencije), na radiu, televiziji, pri
časopisih, mednarodnih in domačih nevladnih organizacijah,
gospodarstvu (zasebna podjetja), upravah naravnih parkov in
rezervatov itd.
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GEOGRAFIJA
– dvopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na
področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana geografinja
(UN) in … oz. diplomirani
geograf (UN) in …

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za geografijo:
• magistrski študijski program druge stopnje GEOGRAFIJA,
Okoljska in fizična geografija – Geografija turizma
– enopredmetna smer;

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa so usposobljeni za delo v znanstveno-raziskovalnih skupinah na področju varstva okolja, regionalnega
in prostorskega planiranja, regionalnega razvoja in regionalne
politike, turizma in mednarodnih odnosov ter integracij. Usposobljeni so tudi za izdelavo prostorskih analiz ter zbiranje in analizo statističnih podatkov. Po podatkih o članicah in
članih AGUL-a (Alumni klub geografov Univerze v Ljubljani) se
diplomirani geografi in geografinje zaposlujejo na ministrstvih
in službah vlade (predvsem Ministrstvo za okolje in prostor,
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Služba vlade RS za evropske zadeve), na univerzah (Univerza
v Ljubljani, Mariboru in Kopru), v znanstveno-raziskovalnih
središčih (npr. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU,
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU), različnih zavodih
in inštitutih (npr. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za pospeševanje turizma), v Gospodarski zbornici, agencijah za regionalni razvoj,

• magistrski študijski program druge stopnje GEOGRAFIJA,
Okoljska in fizična geografija – Politična geografija
– enopredmetna smer;
• magistrski študijski program druge stopnje GEOGRAFIJA,
Okoljska in fizična geografija – Uporabna geoinformatika
– enopredmetna smer;
• magistrski študijski program druge stopnje GEOGRAFIJA,
Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije –
Geografija turizma – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program druge stopnje GEOGRAFIJA,
Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije –
Politična geografija – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program druge stopnje GEOGRAFIJA,
Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije –
Uporabna geoinformatika – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program druge stopnje GEOGRAFIJA
– dvopredmetna pedagoška smer.
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ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo
znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna
znanja s področja geografije. To jim omogoča prepoznavanje
in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in
preoblikovanja Zemljinega površja. Pridobijo osnovna znanja
o posameznih področij geografije, ki jim omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Diplomanti
in diplomantke pridobijo določene veščine, zlasti s področja
geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in
drugih geografskih metod, s čimer postanejo usposobljeni za
izdelavo prostorskih in statističnih analiz. Z usvojenim znanjem so diplomanti in diplomantke usposobljeni za opravljanje
specifičnih nalog v različnih ustanovah, ki rešujejo probleme,
povezane s prostorom, ter probleme s področja statistike,
prostorskega in regionalnega planiranja, turizma in varstva
okolja.

na občinah, Statističnem uradu RS, v turističnih organizacijah
(LTO, STO, NTZ, turistične agencije), na radiu, televiziji, pri
časopisih, mednarodnih in domačih nevladnih organizacijah,
gospodarstvu (zasebna podjetja), upravah naravnih parkov in
rezervatov itd.
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ODDELEK ZA
GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTKO
IN SKANDINAVISTIKO
»Pri študiju germanistike se sprva niti ne zavedaš,
koliko različnih svetov v sebi skriva en sam jezik.
Odstiranje teh svetov pa predstavlja enega največjih
užitkov. In kaj je v življenju lepšega, kot da študiraš
nekaj, kar te osrečuje in osmišlja?«
– Larina Griessler, študentka 3. letnika
Germanistike, oddelčna predstavnica v ŠSFF

Študijska programa oziroma smeri:

GERMANISTIKA,
Germanistika – enopredmetna smer
GERMANISTIKA,
Germanistika – dvopredmetna smer

Tajništvo oddelka:
Tatjana Györköš
(soba 301)
E-pošta:
tatjana.gyorkos@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1331
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GERMANISTIKA,
Germanistika – enopredmetna smer

• administraciji: delo poslovnega sekretarja/poslovne
sekretarke z zahtevo po znanju nemškega jezika in
poznavanju/razumevanju nemškega, socialnega,
kulturnega, gospodarskega, političnega okolja;

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana germanistka
(UN) oz. diplomirani
germanist (UN).

• prevajalskih agencijah: koordinator/koordinatorka; lektor/
lektorica in prevajalec/prevajalka za nemški jezik;
• javnih in zasebnih ustanovah s področja kulture: različna
dela v kulturnih ustanovah;
• medijih (radio, televizija, tisk, elektronske komunikacije):
novinar/novinarka, urednik/urednica, redaktor/
redaktorica, moderator/moderatorka oziroma voditelj/
voditeljica, avtor/avtorica radijskih in TV-oddaj;
• oglaševanju, stikih z javnostmi: pisec/piska oglaševalskih,
novinarskih besedil.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko:

Zaposlitvene možnosti

• magistrski študijski program GERMANISTIKA,
Germanistika – enopredmetna smer;

Diplomanti in diplomantke so kompetentni predvsem za
opravljanje del in nalog, ki zahtevajo dobro poznavanje
nemščine, kulturnih posebnosti in medkulturnega komuniciranja. Zaposlujejo se na različnih področjih gospodarstva ter
v javnih in državnih službah, ki imajo stike s tujino. Poleg tega
delujejo v najrazličnejših kulturnih ustanovah, v založbah in
drugih inštitucijah, kjer je potrebno znanje nemščine.

• magistrski študijski program GERMANISTIKA,
Germanistika – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program GERMANISTIKA,
Nemščina – enopredmetna pedagoška smer;
• magistrski študijski program GERMANISTIKA,
Nemščina – dvopredmetna pedagoška smer.

Cilj programa je študentke in študente usposobiti tako, da
bodo na trgu čim bolj konkurenčni in zaposljivi na različnih
področjih. Tako se naši študenti in študentke po končani 1.
stopnji lahko zaposlijo v:
• založništvu (knjigotrštvu): založnik tujejezične literature,
urednik/urednica, lektor/lektorica za nemški jezik,
(svetovalec/svetovalka; prodajalec/prodajalka tujejezične
literature);
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ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTKO IN SKANDINAVISTIKO

Univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika
omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje nemškega
jezika, književnosti in kultur dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih
in komunikacijskih okoljih. Študenti in študentke tako pridobijo znanja, ki jim bodo koristila na trgu dela, program pa
jih pripravlja tudi za nadaljnje izobraževanje na eni od smeri
študijskega programa 2. stopnje Germanistike, kjer bodo nadgradili in poglobili pridobljeno znanje. Za pridobitev širših
jezikovnih in kulturnih kompetenc omogoča Germanistika –
enopredmetna smer poleg nemščine še usposabljanje iz enega od germanskih jezikov (iz nizozemščine ali švedščine). S
konceptom programa Germanistika spodbujamo dejavno in
ustvarjalno sodelovanje študentov in študentk ter razvijamo
visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

• knjižničarstvu: delo v knjižnici, dokumentaciji;
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GERMANISTIKA,
Germanistika – dvopredmetna smer
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana germanistka
(UN) in … oz. diplomirani
germanist (UN) in …

• založništvu (knjigotrštvu): založnik tujejezične literature,
urednik/urednica, lektor/lektorica za nemški jezik,
(svetovalec/svetovalka; prodajalec/prodajalka tujejezične
literature);
• knjižničarstvu: delo v knjižnici, dokumentaciji;
• administraciji: delo poslovnega sekretarja/sekretarke
s potrebo po znanju nemškega jezika in poznavanju/
razumevanju nemškega, socialnega, kulturnega,
gospodarskega, političnega okolja;
• prevajalskih agencijah: koordinator/koordinatorica; lektor/
lektorica in prevajalec/prevajalka za nemški jezik;
• javnih in zasebnih ustanovah s področja kulture: različna
dela v kulturnih ustanovah;
• medijih (radio, televizija, tisk, elektronske komunikacije):
novinar/novinarka, urednik/urednica, redaktor/
redaktorica, moderator/moderatorka oziroma voditelj/
voditeljica, avtor/avtorica radijskih in TV-oddaj;

Zaposlitvene možnosti

• oglaševanju, stikih z javnostmi: pisec/piska oglaševalskih,
novinarskih besedil.

Diplomanti in diplomantke so kompetentni predvsem za
opravljanje del in nalog, ki zahtevajo dobro poznavanje
nemščine, kulturnih posebnosti in medkulturnega komuniciranja, povrh pa si diplomanti in diplomantke prvostopenjskih
dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov oziroma
smeri pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh programov
oziroma smeri.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko:

Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih programov oziroma smeri, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tudi z
drugimi področji. Zaposlujejo se na različnih področjih gospodarstva ter v javnih in državnih službah, ki imajo stike s
tujino. Poleg tega delujejo v najrazličnejših kulturnih ustanovah, v založbah in drugih inštitucijah, kjer je potrebno znanje
nemščine.

• magistrski študijski program GERMANISTIKA,
Germanistika – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program GERMANISTIKA,
Germanistika – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program GERMANISTIKA,
Nemščina – enopredmetna pedagoška smer;
• magistrski študijski program GERMANISTIKA,
Nemščina – dvopredmetna pedagoška smer.
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ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTKO IN SKANDINAVISTIKO

Univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika
omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje nemškega
jezika, književnosti in kultur dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih
in komunikacijskih okoljih. Študenti in študentke tako pridobijo znanja, ki jim bodo koristila na trgu dela, program pa
jih tudi pripravlja za nadaljnje izobraževanje na eni od smeri
študijskega programa 2. stopnje Germanistike, kjer bodo nadgradili in poglobili pridobljeno znanje. Na dvopredmetni
smeri se študenti in študentke naučijo pridobljena znanja,
metode in pristope povezovati tako inter- kot intradisciplinarno, hkrati pa spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje
med njimi ter razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti,
samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Cilj programa je študentke in študente usposobiti tako, da
bodo na trgu čim bolj konkurenčni in zaposljivi na različnih
področjih. Tako se naši študenti in študentke po končani 1.
stopnji lahko zaposlijo v:
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ODDELEK
ZA KLASIČNO
FILOLOGIJO
Študijski programi:

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI,
enopredmetni študijski program
GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA,
dvopredmetni študijski program
LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA,
dvopredmetni študijski program

»Med prednostmi študijskega programa Antični in humanistični
študiji bi poudaril zlasti veliko mero svobode v okviru izbirnega
dela študija. Program namreč poleg pridobitve temeljnih znanj
s področja latinske oziroma grške filologije študentu omogoča
tudi udejstvovanje na sorodnih področjih – od arheologije do
primerjalnega jezikoslovja. Razširjena obzorja, interdisciplinarno
znanje in široka paleta praktičnih kompetenc pomembno
prispevajo k izoblikovanju profila sodobnega humanista.«
– Rok Kuntner, diplomant in drugostopenjski študent programa
Antični in humanistični študiji

Tajništvo oddelka:
Živa Borak (soba 344)
E-pošta:
ziva.borak@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1420
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ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI,
enopredmetni študijski program
V okviru študija na študijskem programu študenti in študentke pridobijo temeljno pregledno znanje na področju antične
politične in kulturne zgodovine, književnosti, filozofije, religije, mitologije in vsakdanjega življenja ter na drugih področjih
antične materialne in duhovne kulture. Poseben poudarek
velja latinskemu srednjemu veku in humanizmu ter recepciji grško-rimske kulture od renesanse do sodobnosti. Z izbiro smeri »latinska filologija« ali »grška filologija« se študenti
oziroma študentke usmerijo v temeljit študij enega od dveh
klasičnih jezikov (drugi je na ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov). Grška in
rimska književnost in kultura sta v programu zastopani enakovredno.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomantka antičnih in
humanističnih študijev (UN)
oz. diplomant antičnih
in humanističnih študijev
(UN).

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za klasično filologijo:
• magistrski študijski program
ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI,
enopredmetni študijski program;
• magistrski študijski program
GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
– Novogrški jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program
GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
– Starogrški jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna smer;

Študenti in študentke pridobijo tudi temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu in arhivistiki ter na drugih
področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodelujejo pa lahko tudi pri delu na sorodnih področjih,
kjer je znanje klasičnih jezikov nepogrešljivo: arheologija in
muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje
in literarne vede.

• magistrski študijski program
GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
– Starogrški jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna pedagoška smer;
• magistrski študijski program
LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
– Latinski jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program
LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
– Latinski jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna pedagoška smer.

Zaposlitvene možnosti

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

Študijski program daje temeljno klasično-humanistično izobrazbo, zaradi široke in vsebinsko organizirane izbirnosti pa
odpira vrsto novih zaposlitvenih možnosti. Omogoča poklicno
usmeritev v tista področja, ki zahtevajo temeljno znanje obeh
klasičnih jezikov in poglobljeno znanje enega od njiju: raziskovanje, literarno prevajanje, publicistika, založništvo, arhivistika in druga področja, ki zahtevajo temeljito in natančno delo
z besedilom. Diplomanti in diplomantke glede na svoje izbirne
kompetence lahko sodelujejo tudi pri delu na sorodnih področjih: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna
zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.
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GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA,
dvopredmetni študijski program
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomantka grškega jezika,
književnosti in kulture (UN)
in … oz. diplomant grškega
jezika, književnosti in
kulture (UN) in …

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Grški jezik,
književnost in kultura imajo zelo širok izobrazbeni profil, zato
so zaposljivi na številnih področjih. Pridobijo namreč temeljno
znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na
drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z
besedilom, sodelujejo pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je temeljito znanje grščine in temeljno
znanje latinščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija,
zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne
vede.
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev,
ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za klasično filologijo:
• magistrski študijski program ANTIČNI IN HUMANISTIČNI
ŠTUDIJI, enopredmetni študijski program;
• magistrski študijski program GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST
IN KULTURA – Novogrški jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST
IN KULTURA – Starogrški jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna smer;

»Velika prednost je majhnost oddelka, ki omogoča tesnejše
sodelovanje med študenti in profesorji. Iz te povezanosti nastajajo
res lepi in kakovostni oddelčni projekti, od dramskih predstav
do mednarodnih simpozijev. Ti projekti nas opremijo z dodatnim
znanjem ter nam omogočajo navezovanje stikov z domačimi in
tujimi strokovnjaki.«
– Klara Keršič, diplomantka in drugostopenjska študentka
programa Grški jezik, književnost in kultura

• magistrski študijski program GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST
IN KULTURA – Starogrški jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna pedagoška smer.
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ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

V okviru študija na študijskem programu študenti in študentke
pridobijo temeljno znanje na področju grškega jezika, književnosti in kulture v obsegu, ki je primerljiv s programi grščine,
klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobijo splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: obvladovanje
grškega jezika s sposobnostjo branja težavnejših besedil v
izvirniku, razumevanje zgodovine grščine in njenega vpliva
na moderne jezike, poznavanje grške književnosti in kulture,
razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša grška književnost in filozofija v evropski literaturi in kulturi od zgodnjega humanizma do sodobnosti. Diplomanti in diplomantke
poznajo metode filološke analize besedil in so posamezna
literarna in strokovna dela sposobni razumeti ter razlagati v
zgodovinskem kontekstu. Sposobni so uporabljati primarno
in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Imajo temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja,
literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in
na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo
z besedilom, sodelujejo pa lahko tudi pri delu na sorodnih
področjih, kjer je temeljito znanje grščine in osnovno znanje
latinščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.

Zaposlitvene možnosti
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LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA,
Latinski jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna smer
V okviru študija na študijskem programu študenti in študentke pridobijo temeljno znanje s področja latinskega jezika,
književnosti in kulture v obsegu, ki je primerljiv s programi
latinščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobijo tudi splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence:
obvladovanje latinskega jezika s sposobnostjo branja težavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine latinščine in
njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje latinske književnosti in kulture, razumevanje vloge, ki jo ima antična in
poznejša latiniteta v evropski literaturi in kulturi od zgodnjega
humanizma do sodobnosti.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomantka latinskega
jezika, književnosti in
kulture (UN) in … oz.
diplomant latinskega jezika,
književnosti in kulture (UN)
in …

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za klasično filologijo:
• magistrski študijski program
ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI;
• magistrski študijski program
LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
– Latinski jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program
LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
– Latinski jezik, književnost in kultura
– dvopredmetna pedagoška smer.

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke študijskega programa Latinski jezik, književnost in kultura imajo zelo širok izobrazbeni
profil, zato so zaposljivi na številnih področjih. Pridobijo temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja,
literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki
in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno
delo z besedilom, sodelujejo pa lahko tudi pri raziskovanju
na sorodnih področjih, kjer je temeljito znanje latinščine in
temeljno znanje grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in
literarne vede.

– Klara Keršič, diplomantka in drugostopenjska
študentka programa Latinski jezik, književnost in
kultura

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih
dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti
in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati
med seboj in tako tudi z drugimi področji.
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ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

»Všeč mi je širina, ki ti jo študij klasične filologije
ponuja. Ta širina mi pogosto omogoča, da lažje
stopim v stik z drugimi vedami in se hitro znajdem
med podatki z drugih področij. Hkrati pa tekom
študija res lahko začutiš, katero področje znotraj
filologije ti najbolj ustreza, kje se lahko najbolj
izpolniš, in si na ta način začrtaš smernice svoje
nadaljnje poklicne poti.
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ODDELEK ZA
MUZIKOLOGIJO
Študijski program:

MUZIKOLOGIJA,
enopredmetni študijski program

Tajništvo oddelka:
Vesna Venišnik Peternelj
(soba 534)
E-pošta:
vesna.venisnikpeternelj@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1440
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MUZIKOLOGIJA,
enopredmetni študijski program
Namen študija je diplomantom in diplomantkam posredovati
znanja, ki veljajo v mednarodnem okviru za temeljna znanja
na področju muzikologije. Ta obsegajo slušno zaznavanje in
analitično prepoznavanje glasbenih elementov ter struktur, razumevanje glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni
politični in kulturni položaj, vpogled v glasbo kot univerzalni kulturni fenomen, ki se odraža v ustvarjalnosti različnih
zvrsti in družbenih funkcij, ter končno: poznavanje temeljnih
vprašanj sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih vidikov
ter poskuša s tem odkrivati univerzalne zakonitosti glasbene
umetnosti. To znanje jim omogoča analizo in vrednotenje glasbenih del, uvrščanje le-teh v njihov zgodovinski kontekst ter
zmožnost upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno
okolje časa.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe Oddelka za muzikologijo:

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirani muzikolog
(UN) oz. diplomirana
muzikologinja (UN).

• magistrski študijski program druge stopnje
MUZIKOLOGIJA, enopredmetni študijski program.

»Študij na Oddelku za muzikologijo Filozofske
fakultete UL, ki je v skladu z naravo muzikološke
vede same naravnan interdisciplinarno, mi je
dal povsem nov pogled na glasbo kot na izredno
kompleksen pojav, ki ga je mogoče opazovati na
mnoge načine in z različnih perspektiv. Znanje je
mogoče med študijem prav tako dopolnjevati z
izbiro t. i. zunanjih izbirnih predmetov na drugih
oddelkih Filozofske fakultete ali drugih akademijah
in fakultetah Univerze v Ljubljani, za neprecenljivo
izkušnjo pa štejem mednarodno študijsko
izmenjavo, ki jo študentom še posebej priporočam.«

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke študijskega programa Muzikologija se bodo lahko zaposlovali v širokem naboru ustanov in podjetij, ki se ukvarjajo s produkcijo, reprodukcijo in posredovanjem glasbe, medijskih hišah in ustanovah, ki se ukvarjajo z
ohranjanjem kulturne dediščine. V teh ustanovah bodo lahko
opravljali predvsem dela, povezana z organizacijo glasbenih
programov, medijskim posredovanjem in spremljanjem leteh, zalaganjem in urejevanjem različnih edicij, povezanih
z glasbo, ter knjižničarsko, dokumentalistično in muzealsko
dejavnostjo.

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO

– Jana Erjavec, diplomantka prvostopenjskega
in drugostopenjskega študijskega programa
Muzikologija, mlada raziskovalka
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ODDELEK ZA
PEDAGOGIKO
IN ANDRAGOGIKO

Študijski programi oziroma smeri:

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA,
enopredmetni študijski program
PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA,
dvopredmetni študijski program

»Širine študija pedagogike se v resnici zaveš šele pozneje, ko
vsako reč bereš skozi ›pedagoška‹ očala, ta pa so predvsem
kritična, dvomljiva in polna preizpraševanja, ki temelji na
znanju. Mišljenje (in znanje), ki ga razvija študij pedagogike, ni
pomembno le za strokovno delo, ki ga omogoča, temveč tudi za
aktivno udejstvovanje v družbi in za razumevanje (pedagoških in
humanističnih) razsežnosti izzivov, s katerimi se družba sooča,
kot so spodkopavanje demokratičnih načel, človekovih pravic,
migracije, nenazadnje tudi zdravstvena kriza, s katero se soočamo.
In v tem je največja prednost in moč tega študija. Seveda je njegova
prednost tudi vpetost v vrvež mnogoterih disciplin FF, ki se razvijajo
med škripajočimi podesti predavalnic. Brez težav lahko ›priletiš‹
na kakšno ›tuje‹ predavanje ali pa z dvopredmetnimi kolegi rečeš
kakšno na temo jezikoslovja, geografije, književnosti ... Bogato in
široko v pravem pomenu besede.«
– Špela Bajželj, diplomantka prvostopenjskega dvopredmetnega
programa Pedagogika in andragogika

Tajništvo oddelka:
Nevenka Princes (soba 420)
E-pošta:
nevenka.princes@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1140
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PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA,
enopredmetni študijski program

V okviru študija študenti in študentke pridobivajo temeljna
znanja za razumevanje vzgojnih, izobraževalnih in socializacijskih procesov, ki se odvijajo v družini, vrtcu, šoli in v družbi.
Ob tem se usposabljajo za praktično ravnanje na različnih stopnjah vzgojno-izobraževalnega sistema (od predšolske vzgoje
do visokošolskega študija ter izobraževanja odraslih), istočasno pa razvijajo tudi zmožnost znanstvenega raziskovanja pedagoških in andragoških tematik.

Študijski program daje temeljno izobrazbo iz pedagogike in
andragogike ter študentom in študentkam omogoča razvijanje kompetenc za strokovno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter kadrovanja. Diplomanti in diplomantke univerzitetnega študijskega programa Pedagogika in andragogika se
lahko zaposlijo na delovnih mestih na področju organizacije
in izvajanja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,
na področju šolskega, poklicnega in kadrovskega svetovanja, v
analitiki izobraževalnih in kadrovskih potreb ter na drugih delovnih mestih v izobraževalnih in kadrovskih službah. Možnosti za zaposlovanje so v izobraževalnih institucijah, zavodih,
raziskovalnih inštitutih, v državni upravi na področju vzgoje
in izobraževanja, kulture in sociale ter na delovnih mestih v
kadrovskih in izobraževalnih službah v podjetjih v javnem in
zasebnem sektorju.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
profesorica pedagogike
in andragogike (UN) oz.
profesor pedagogike in
andragogike (UN).

Študijski program študente in študentke pripravlja za delo
v različnih dejavnostih vrtcev, šol, ustanov za izobraževanje
odraslih in drugih ustanov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in
usposabljanjem. Študenti in študentke se spoznavajo z delovanjem vzgojno-izobraževalnih ustanov in njihovim vodenjem,
z vlogo pedagoškega in andragoškega svetovanja, spoznavajo
področja pedagoške obravnave oseb s posebnimi potrebami,
spoznavajo pomen odgovornega dela z ljudmi, skupnostjo in
informacijami ter opravijo dve vrsti prakse.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za Pedagogiko in andragogiko:
• magistrski enopredmetni pedagoški študijski program
PEDAGOGIKA;

Študij pedagogike in andragogike na prvi stopnji diplomantom in diplomantkam omogoča sodelovanje pri šolskih in
zunajšolskih dejavnostih vrtcev in šol, sodelovanje v različnih
oblikah izobraževanja odraslih, izobraževalnih in kulturnih
dejavnostih lokalnih skupnosti, v javnem, zasebnem in neprofitnem sektorju.

• magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program
PEDAGOGIKA;
• magistrski študijski program ANDRAGOGIKA,
Andragogika – enopredmetna pedagoška smer;
• magistrski študijski program ANDRAGOGIKA,
Andragogika – dvopredmetna pedagoška smer.
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ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

Temeljni cilj študijskega programa je študentom in študentkam zagotoviti kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev
pedagoških in andragoških ved.

Zaposlitvene možnosti
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PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA,
dvopredmetni študijski program

V okviru študija študenti in študentke pridobivajo temeljna
znanja za razumevanje vzgojnih, izobraževalnih in socializacijskih procesov, ki se odvijajo v družini, vrtcu, šoli in v družbi.
Ob tem se usposabljajo za praktično ravnanje na različnih stopnjah vzgojno-izobraževalnega sistema (od predšolske vzgoje
do visokošolskega študija ter izobraževanja odraslih), istočasno pa razvijajo tudi zmožnost znanstvenega raziskovanja pedagoških in andragoških tematik.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
profesorica pedagogike in
andragogike (UN) in … oz.
profesor pedagogike in
andragogike (UN) in …

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Študijski program študente in študentke pripravlja za delo
v različnih dejavnostih vrtcev, šol, ustanov za izobraževanje
odraslih in drugih ustanov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in
usposabljanjem. Študenti in študentke se spoznavajo z delovanjem vzgojno-izobraževalnih ustanov in njihovim vodenjem,
z vlogo pedagoškega in andragoškega svetovanja, spoznavajo
področja pedagoške obravnave oseb s posebnimi potrebami,
spoznavajo pomen odgovornega dela z ljudmi, skupnostjo in
informacijami ter opravijo dve vrsti prakse.

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za Pedagogiko in andragogiko:
• magistrski enopredmetni pedagoški študijski program
PEDAGOGIKA;
• magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program
PEDAGOGIKA;
• magistrski študijski program ANDRAGOGIKA,
Andragogika – enopredmetna pedagoška smer;

Študij pedagogike in andragogike na prvi stopnji diplomantom
omogoča sodelovanje pri šolskih in zunajšolskih dejavnostih
vrtcev in šol, sodelovanje v različnih oblikah izobraževanja
odraslih, izobraževalnih in kulturnih dejavnostih lokalnih skupnosti, v javnem, zasebnem in neprofitnem sektorju.

• magistrski študijski program ANDRAGOGIKA,
Andragogika – dvopredmetna pedagoška smer.

Zaposlitvene možnosti
Študijski program daje temeljno izobrazbo iz pedagogike in
andragogike ter študentom in študentkam omogoča razvijanje kompetenc za strokovno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter kadrovanja. Diplomanti in diplomantke univerzitetnega študijskega programa Pedagogika in andragogika se
lahko zaposlijo na delovnih mestih na področju organizacije
in izvajanja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,
na področju šolskega, poklicnega in kadrovskega svetovanja, v

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih
dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti
in diplomantke usposobljeni, da pridobljena znanja povezujejo med seboj in tudi z drugimi področji.
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ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

Temeljni cilj študijskega programa je študentom in študentkam zagotoviti kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev
pedagoških in andragoških ved.

analitiki izobraževalnih in kadrovskih potreb ter na drugih delovnih mestih v izobraževalnih in kadrovskih službah. Možnosti za zaposlovanje so v izobraževalnih institucijah, zavodih,
raziskovalnih inštitutih, v državni upravi na področju vzgoje
in izobraževanja, kulture in sociale ter na delovnih mestih v
kadrovskih in izobraževalnih službah v podjetjih v javnem in
zasebnem sektorju.
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»Študij na Oddelku za prevajalstvo
zame predstavlja več kot le
učenje jezikov. Je čudovito
interdisciplinarno popotovanje, kjer
spoznavam obraze najrazličnejših
držav in kultur. Program ponuja
edinstven preplet njihove zgodovine
in literature, soočanja s sodobnimi
globalnimi problemi ter reševanja
jezikovnih in prevajalskih zagonetk.
Tako me študij nenehno bogati ter
spodbuja h kritičnemu mišljenju in
kreativnosti.«
– Zarja Zver, študentka
dodiplomskega študija Prevajalstvo
(UN)

ODDELEK ZA
PREVAJALSTVO
»Študij na Oddelku za
prevajalstvo mi je všeč, saj
poteka v prijetnem okolju ter
poleg jezikov in njihovih kultur
razkriva tudi medjezikovne in
medkulturne odnose med njimi,
ki so predpogoj za vsakršno
kakovostno prevajanje.«
– Lara Kuhelj, študentka
magistrskega študija Prevajanje

»Med študijem prevajalstva sem razvila smisel za pisanje in
sporazumevanje v maternem in dveh tujih jezikih – nemščini in
angleščini. Raznolik in pester nabor predmetov, ki se dotikajo
tako zgodovine kot tudi trenutnih politično-kulturnih razmer
nemško in angleško govorečih držav, zagotovi, da smo študentje
študijskih programov Medjezikovno posredovanje in pozneje
Prevajalstvo zelo razgledani. Ravno poznavanje posameznih
kultur namreč pripomore k boljšemu razumevanju besedil,
napisanih v določenem obdobju v tujem jeziku. Kot televizijska
voditeljica otroške informativne oddaje in svobodna prevajalka
(freelance) sem vsakodnevno obkrožena z novicami sveta, zato
lahko zatrdim, da je znanje, ki sem ga kot študentka pridobila
na Oddelku za prevajalstvo, nepogrešljivo – ne glede na to, ali
se po zaključku študija odločite za prevajalsko ali katero drugo
pot.«
– Klara Eva Kukovičič, diplomantka magistrskega študija
Prevajanje, svobodna prevajalka (freelance) in TV-voditeljica

Študijski programi oziroma smeri:

PREVAJALSTVO,
enopredmetni študijski program
- usmeritev slovenščina – angleščina – nemščina
PREVAJALSTVO,
enopredmetni študijski program
- usmeritev slovenščina – angleščina – francoščina
PREVAJALSTVO,
enopredmetni študijski program
- usmeritev slovenščina – angleščina – italijanščina

Tajništvo oddelka:
Mojca Golob (soba 30)
E-pošta:
prevajalstvo@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1500
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PREVAJALSTVO, enopredmetni
študijski program
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomantka prevajalstva
(UN) oz. diplomant
prevajalstva (UN).

Naši diplomanti in diplomantke lahko izbirajo v širokem naboru poklicev v hitro rastoči jezikovni industriji in v sorodnih
panogah, kjer je potrebno dobro poznavanje tujih jezikov,
sistemov in kultur. Delujejo kot prevajalci/prevajalke in tolmači/tolmačke za domače in evropske inštitucije, zaposleni
so pri različnih predstavništvih in v mednarodnih podjetjih,
lahko pa se zaposlijo tudi na številnih drugih področjih, na
primer v mednarodni komunikaciji in odnosih z javnostmi,
vse več naših diplomantov in diplomantk pa se odloča za raziskovalno kariero.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Študentje in študentke so po končanem študiju sposobni suvereno in kompetentno pisno in ustno komunicirati v
slovenščini in dveh tujih jezikih ter dobro poznajo evropske
oz. svetovne kulture, povezane z izbrano jezikovno kombinacijo. Poleg poglobljenega študija jezika, kulture in literature
zelo dobro spoznajo tudi sodobne jezikovne in prevajalske
tehnologije, kar je v sodobni informacijski družbi nujno potrebno znanje za vsakega prevajalca/prevajalko ali tolmača/
tolmačko, naučijo pa se tudi vseh potrebnih znanj, da lahko
funkcionirajo v sodobni večjezični in večkulturni družbi, ki je
vse bolj dinamična in digitalna. Veliko možnosti za pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s
tujimi jeziki in kulturami omogoča pester program mednarodnih študentskih izmenjav Socrates/Erasmus, ki študentom in
študentkam prevajalstva omogoča študij v znanih univerzitetnih središčih v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji, Veliki
Britaniji in drugod.

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za prevajalstvo:
• magistrski študijski program PREVAJANJE,
enopredmetni študijski program
(na magistrski študijski program Prevajanje se lahko vpišejo kandidatke in
kandidati z diplomo iz študijskega programa Prevajalstvo z isto jezikovno
kombinacijo, kot so jo imeli na dodiplomskem študiju);

• skupni magistrski študijski program PREVAJANJE
(slovenščina – angleščina – nemščina): Gradec
(na magistrski študijski program Prevajanje se lahko vpišejo kandidatke in
kandidati z diplomo iz študijskega programa Prevajalstvo z isto jezikovno
kombinacijo, kot so jo imeli na dodiplomskem študiju);

• skupni magistrski študijski program PREVAJANJE
(slovenščina – angleščina – francoščina): Pariz
(na magistrski študijski program Prevajanje se lahko vpišejo kandidatke in
kandidati z diplomo iz študijskega programa Prevajalstvo z isto jezikovno
kombinacijo, kot so jo imeli na dodiplomskem študiju);

• magistrski študijski program TOLMAČENJE,
enopredmetni študijski program
(ob uspešno opravljenem preizkusu tolmaških sposobnosti).
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ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

Oddelek za prevajalstvo ponuja študij treh jezikov, in sicer
slovenščine in angleščine v povezavi z nemščino, francoščino ali italijanščino. Če vas zanimajo jezikovni poklici in ne
poučevanje, vam študij prevajalstva ponuja zanimiv in aktualen
nabor jezikovnih, tehnoloških, kulturoloških, književnih in
prevodoslovnih vsebin, s katerimi pridobite jezikovno, tehnično, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v slovenščini,
angleščini in izbranem tretjem jeziku, usvojite pa tudi osnovne
prevajalske spretnosti.

Zaposlitvene možnosti
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»Zakaj študirati primerjalno jezikoslovje? Zato, ker te zanimajo jeziki, a ne le to,
kako se govorijo danes, ampak tudi njihov razvoj in življenje pred tisočletjem
ali dvema – ali petimi in še dlje v preteklost! Ker želiš dobiti vpogled v to, kako
jezik pravzaprav deluje, kako se spreminja in zakaj. Ker te zanima etimologija
besed, njihov izvor in življenje skozi šesttisočletno zgodovino. Ker te zanima, kaj
je skupnega slovenščini in ruščini in angleščini in grščini in sanskrtu in vsem
ostalim indoevropskim jezikom, ki se govorijo in so se kdajkoli govorili. Ker
si želiš uporabnega znanja, ki ti ga ta širina daje pri učenju vseh drugih tujih
jezikov, starih in mladih. Ker te zanima, kaj nam pripovedujejo besedila starih
Indijcev, Hetitov, starih Perzijcev, Gotov, starih Ircev, starih Grkov, plemen italskega
polotoka ... in kaj nam to razkriva o njihovem življenju ter o življenju in kulturi
Praindoevropejcev. Ker te zanimajo stare pisave (klinopisne, alfabetne, abugidske
…). In navsezadnje, ker si želiš priti na študijski program, kjer se ti lahko
profesorji resnično posvetijo in kjer si tudi v tajništvu vedno zaželen. Prek študija
primerjalnega jezikoslovja se poglobljeno spoznaš s celo vrsto starih indoevropskih
jezikov, njihovo slovnico, razvojem, besedili in pisavami (zlasti s klinopisnimi
jeziki stare Anatolije, sanskrtom, staro grščino, latinščino, staro cerkveno
slovanščino, gotščino, staro perzijščino, avestijščino in staro irščino), na voljo pa
sta ti tudi dva lektorata t. i. starinskih indoevropskih jezikov, namreč litovščine in
albanščine.«
– Luka Brenko, alumnus programa Primerjalno jezikoslovje, mladi raziskovalec

ODDELEK ZA
PRIMERJALNO
IN SPLOŠNO
JEZIKOSLOVJE

Študijski programi:

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE,
dvopredmetni študijski program
SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE,
dvopredmetni študijski program

Tajništvo oddelka:
Ana Mehle (soba R3B)
E-pošta:
ana.mehle@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1430
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PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE,
dvopredmetni študijski program
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana primerjalna
jezikoslovka (UN) in … oz.
diplomirani primerjalni
jezikoslovec (UN) in …

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke imajo zelo širok izobrazbeni profil,
zaradi česar so zaposljivi na mnogih področjih: gospodarstvo
in negospodarstvo, raziskovalne ustanove, državne službe in
kulturne ustanove ter samozaposljivost. Najbolj neposredne
možnosti zaposlitve so novinarstvo, založništvo, specialne knjižnice, turizem, diplomacija.
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov in smeri pridobijo znanja
in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in
diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med
seboj in tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednji študijski program Oddelka za Primerjalno in
splošno jezikoslovje:
• magistrski dvopredmetni študijski program
PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE.
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ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

Primerjalno jezikoslovje raziskuje jezik z diahronega vidika,
zato ga ne zanima le opis konkretnih jezikov, pač pa predvsem
razvoj do sinhronega stanja, ki pojasnjuje tudi njihovo raznolikost. Študenti in študentke dobijo vpogled v glasoslovje,
oblikoslovje, besedotvorje, skladnjo in pomenoslovje indoevropskega prajezika, izhajajoč iz stanja v glavnih arhaičnih indoevropskih jezikih. Poudarek je na stari indijščini (sanskrtu),
avestijščini, stari perzijščini, stari grščini, latinščini, hetitščini
in drugih starih anatolskih jezikih, gotščini, litovščini, stari
cerkveni slovanščini, albanščini in stari irščini. V času študija se študenti in študentke poglobljeno spoznajo z desetimi
starimi oz. starinskimi indoevropskimi jeziki (njihovo opisno
in zgodovinsko slovnico), v katere se lahko pozneje usmerijo
tudi v obliki specialističnega študija. Program vključuje tudi
edino pedagoško enoto, v okviru katere je na Slovenskem
mogoče pridobiti vse kompetence, ki pritičejo študiju indologije (s poudarkom na sanskrtu in drugih staroindijskih
jezikih ter pripadajoči književnosti) in stare orientalistike (tj.
študiju starih jezikov in kultur Prednje Azije). Diplomanti in
diplomantke študija po predlaganem študijskem programu
usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca ter posebne kompetence, ki veljajo za temeljna
znanja in zmožnosti na področju primerjalnega jezikoslovja. Ta znanja jim omogočajo, da razumejo, interpretirajo in
kritično ovrednotijo literaturo s področja jezikoslovja, in sicer
ne le primerjalnega, temveč tudi splošnega, in jezikoslovij
posameznih jezikov ali jezikovnih družin. Usposobljeni so
za opravljanje specifičnih nalog v slovaropisju, v ustanovah,
ki se ukvarjajo z raziskavami jezika in starejše zgodovine, v
založništvu in v kulturnih ustanovah. Imajo poglobljeno znanje osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar
lahko vsak jezik te družine usvojijo v zelo kratkem času. Zaradi
tega so primerni tudi za dela, povezana z delovanjem Evropske
unije, ki zahtevajo znanje večjega števila jezikov, tudi takih, ki
jih v Sloveniji ni mogoče študirati.

Program je dvopredmetni, kar pomeni, da ga je treba kombinirati z drugim dvopredmetnim študijskim programom oziroma
smerjo. Možne so različne kombinacije, priporočamo pa zlasti kombinacije s študijskimi programi Primerjalno slovansko
jezikoslovje (na Oddelku za slavistiko), Grški jezik, književnost
in kultura ali Latinski jezik, književnost in kultura oz. Antični
in humanistični študiji (vse na Oddelku za klasično filologijo),
v kombinaciji s študijem katerega koli tujega jezika, študijem
splošnega jezikoslovja in s študijem arheologije.
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SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE,
dvopredmetni študijski program

Osnovo programa sestavljajo predmeti sinhronega jezikoslovja, pri katerih študenti in študentke spoznavajo temeljne
jezikoslovne ravnine: fonetiko in fonologijo, ki se ukvarjata z
glasovno podobo jezika; morfologijo in skladnjo, ki proučujeta, kako pomenonosne delčke besed sestavljamo v besede, besede pa zlagamo v stavke in povedi; in semantiko, ki se ukvarja
s pomenom tako ustvarjenih enot. Splošno jezikoslovje jemlje
zglede iz najrazličnejših jezikov, pri čemer v študijskem programu posvečamo posebno pozornost našemu maternemu
jeziku, slovenščini. Študente in študentke, ki kot drugi predmet študirajo specifičen jezik, se spodbuja, da s spoznanimi
splošnojezikoslovnimi orodji razmišljajo tudi o njem. Med
študijem študenti in študentke usvojijo tudi osnove izbranega
neindoevropskega jezika.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana splošna
jezikoslovka (UN) in …
oz. diplomirani splošni
jezikoslovec (UN) in …

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke imajo zelo širok izobrazbeni profil, zaradi česar so zaposljivi na mnogih področjih, ki vključujejo gospodarstvo in negospodarstvo, državne službe ter raziskovalne in kulturne ustanove. Najbolj neposredne možnosti
zaposlitve so novinarstvo, založništvo, specialne knjižnice,
turizem, diplomacija.
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov in smeri pridobijo znanja
in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in
diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med
seboj in tako tudi z drugimi področji.

Študenti in študentke se seznanijo z osnovami diahronega
jezikoslovja, ki proučuje, kako se jeziki spreminjajo; s tem
vidikom se sicer podrobno ukvarja primerjalno jezikoslovje.
Dobršen del programa je posvečen uporabnemu jezikoslovju,
ki povezuje jezikoslovje z drugimi vedami in tehnologijami.
Študenti in študentke pri študiju spoznajo osnove psiholingvistike, sociolingvistike, nevrolingvistike in računalniškega
jezikoslovja.
Cilj dvopredmetnih programov in smeri je usposobiti diplomante in diplomantke za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov predmetno
specifičnega znanja. Širši družbeni interes dvopredmetnih
programov in smeri je povečanje zaposljivosti diplomantov in
diplomantk, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih področij; usmerjenost v interdisciplinarno
reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu delu.
Slušatelji in slušateljice splošnega jezikoslovja usvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca/intelektualke

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednja študijska programa oziroma smeri Oddelka
za primerjalno in splošno jezikoslovje:
• magistrski študijski program SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
– enopredmetna smer;
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• magistrski študijski program SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
– dvopredmetna smer.

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

Splošno jezikoslovje proučuje eno od ključnih lastnosti, ki
človeka loči od vseh drugih bioloških vrst: naravni človeški
jezik. Pri tem razmišlja tako o jezikovni zmožnosti, vrojeni
vsakemu posamezniku/posameznici, kot o njenem udejanjenju v posamičnih jezikih, in sicer z naslednjih vidikov.

in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja
splošnih in posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega
jezikoslovja. Na teoretični ravni so seznanjeni z zgodovino
jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni
so zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike
večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti ter do vprašanj
naših manjšin na tujem; zmožni so razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo v odnosu med človekom in jezikom,
ter odpravljati oziroma gladiti morebitne konfliktne položaje.
Dvopredmetni študij splošnega jezikoslovja tako priporočamo predvsem v kombinaciji s študijem slovenistike ali tujega
jezika, pa tudi v kombinaciji s primerjalnim jezikoslovjem,
sociologijo, filozofijo itd.
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– Ema Štarkl, diplomantka prvostopenjskega in
študentka drugostopenjskega programa Splošno
jezikoslovje
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ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

»Ali ste vedeli, da je trenutno živih jezikov na svetu
okoli šest tisoč petsto? In ali ste vedeli, da smo
do sedaj med njimi odkrili en sam jezik, ki nima
besed za števila? Splošni jezikoslovec se ne ukvarja s
posameznimi jeziki le zaradi njih samih, temveč ga
zanima, kaj nam lahko vsak jezik pove o značilnostih
človeškega naravnega jezika, jezika kot pojava. Kateri
deli možganov so pomembni pri govoru, kako lahko
iz končnega števila besed sestavimo neskončno število
povedi, kako lahko dojenček že ure po rojstvu prepozna
materni jezik, kako se obnašajo jeziki v stiku z drugimi
jeziki in zakaj so nekatere prvine skupne prav vsem
do zdaj znanim jezikom, so le nekatera vprašanja, s
katerimi se sreča študent splošnega jezikoslovja. Če
vas je ob teh vprašanjih vsaj malo zaščemelo in ste se
pripravljeni vprašati, koliko sklonov ima madžarščina,
kaj ima jezikoslovje skupnega z drevesi, koliko grških
črk vsebuje pomen besede ›vsak‹ in zakaj pravzaprav
delimo glasove na samoglasnike in soglasnike, ste pravi
kandidat za študij splošnega jezikoslovja. Kombinirate
ga lahko s študijem kateregakoli jezika in drugih
humanističnih, družboslovnih ter tudi naravoslovnih
ved, kot zaželeni člani raznih interdisciplinarnih ekip
pa se lahko posvetite najrazličnejšim področjem od
jezikovne politike do nevrolingvistike.«
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ODDELEK ZA
PRIMERJALNO
KNJIŽEVNOST IN
LITERARNO TEORIJO
Študijski programi:

PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna teorija
– enopredmetna smer
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna teorija
– dvopredmetna smer

Tajništvo oddelka:
Anja Mrak
(nadomešča Nastja Majerič)
(soba 423)
E-pošta:
anja.mrak@ff.uni-lj.si;
nastja.majeric@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1382
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PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST
IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna
teorija – enopredmetna smer

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za primerjalno književnost in literarno teorijo:
• magistrski študijski program
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna teorija
– enopredmetna smer;

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana literarna
komparativistka (UN)
oz. diplomirani literarni
komparativist (UN).

• magistrski študijski program
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna teorija
– dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna teorija
– dvopredmetna pedagoška smer.

Zaposlitvene možnosti

»Kot strasten ljubitelj literature sem se za primerjalno književnost
navdušil že v gimnaziji in imena, kot so Paul van Tieghem, René
Wellek ali Roman Ingarden so mi pomenila ključ do interpretacije
mojih najljubših tekstov, takrat Novalisa in Wertherja. Po diplomi
na ljubljanskem oddelku sem študiral še v Bonnu in Tübingenu,
kjer sem vedno znova črpal iz osnov profesorjev Janka Kosa in
Evalda Korena. Pozneje sem na svoji profesionalni poti deloval
v založništvu in v pravi balzacovski maniri ustanovil verigo
neodvisnih knjigarn, kjer me je pri izbiri naslovov vodilo široko
komparativistično znanje. Da bi obvladal kompleksne poslovne
razmere 21. stoletja, sem opravil še študij MBA ter svoje poznavanje
literature obogatil z vedenjem o financah in marketingu, kar mi
je prišlo prav tudi v času, ko sem vodil Urad RS za intelektualno
lastnino. Pa tudi danes, ko se ukvarjam s kolektivnim upravljanjem
avtorskih pravic ali pa snujem oddaje 50 knjig, ki so nas napisale,
sem kajpak komparativist od glave do peta. Nenazadnje sem tudi v
svoje kulinarične projekte rad vpletal Baudelaira in Prešerna.«

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Primerjalna
književnost in literarna teorija se bodo zaposlovali pri različnih
kulturnih ustanovah: pri časopisih, revijah, založbah in na RTV
kot novinarji/novinarke oziroma uredniki/urednice kulturnega programa, v gledališčih in na radiu kot dramaturgi/dramaturginje, na Ministrstvu za kulturo kot svetovalci/svetovalke za
kulturno-umetniško dejavnost. Kot literarni kritiki/kritičarke
oziroma publicisti/publicistke se bodo lahko znašli tudi v svobodnem poklicu, v katerem bodo sodelovali z različnimi ustanovami (literarnimi revijami, časopisi, založbami, gledališčem
itn.). Zaposljivi bodo tudi v domačem in mednarodnem kulturnem menedžmentu, kot kulturni animatorji/animatorke,
kot poverjeniki/poverjenice ustanov za stike z javnostjo (PR)
in pisci/piske besedil za reklamne agencije.
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– Luka Novak, univ. dipl. lit. komp., MBA, pisatelj in založnik

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

Prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in
literarna teorija posreduje študentom in študentkam znanja
z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove
komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije.
Posebno pozornost namenja razmerju literature do drugih
umetnosti, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. Eno od osrednjih
težišč študija je prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Študij usposablja študente in študentke
za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna
razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih na osnovni ravni usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo,
uredniško delo, dramaturško delo, literarno kritiko in publicistiko.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
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PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST
IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna
teorija – dvopredmetna smer
Prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in
literarna teorija posreduje študentom in študentkam znanja
z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove
komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije.
Posebno pozornost namenja razmerju literature do drugih
umetnosti, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. Eno od osrednjih
težišč študija je prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Študij usposablja študente in študentke
za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna
razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih na osnovni ravni usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo,
uredniško delo, dramaturško delo, literarno kritiko in publicistiko.

Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih strok, so
diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja
povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana literarna
komparativistka (UN) in …
oz. diplomirani literarni
komparativist (UN) in …

• magistrski študijski program
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna teorija
– enopredmetna smer;
• magistrski študijski program
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna teorija
– dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA,
Primerjalna književnost in literarna teorija
– dvopredmetna pedagoška smer.

Zaposlitvene možnosti

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Primerjalna
književnost in literarna teorija se bodo zaposlovali pri različnih
kulturnih ustanovah: pri časopisih, revijah, založbah in na
RTV kot novinarji/novinarke oziroma uredniki/urednice kulturnega programa, v gledališčih in na radiu kot dramaturgi,
na Ministrstvu za kulturo kot svetovalci/svetovalke za kulturno-umetniško dejavnost. Kot literarni kritiki/kritičarke oziroma
publicisti/publicistke se bodo lahko znašli tudi v svobodnem
poklicu, v katerem bodo sodelovali z različnimi ustanovami
(literarnimi revijami, časopisi, založbami, gledališčem itn.).
Zaposljivi bodo tudi v domačem in mednarodnem kulturnem
menedžmentu, kot kulturni animatorji/animatorke, kot poverjeniki/poverjenice ustanov za stike z javnostjo (PR) in pisci/
piske besedil za reklamne agencije.
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh strok.

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO:
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»Oddelek za psihologijo na prvi stopnji študentom posreduje trdna,
premišljena in znanstveno utemeljena temelja znanja. Študenti po
zaključku prve stopnje nismo opremljeni le z znanji o vseh glavnih
aplikativnih in teoretičnih področjih psihologije, ampak nas je študij
obogatil tudi s posebnim načinom mišljenja, zaradi katerega bomo
vedno z določeno stopnjo kritičnosti prevpraševali vsa poznejša
spoznanja, argumente, teorije in prakse.«

ODDELEK ZA
PSIHOLOGIJO

– Kristina Rakinić, diplomantka prvostopenjskega študijskega
programa Psihologija
Študijski program:

»Študij psihologije na Oddelku za psihologijo FF UL omogoča
spoznavanje s širokim spektrom vsebin z različnih področij psihologije,
kar ponuja pomembno podlago za poznejše samostojno poglabljanje
v posamezna področja. Študenti se lahko pri študiju in raziskovanju
posameznih tem za pomoč obrnemo na profesorje, docente in asistente,
ki so pripravljeni za sodelovanje in odprti za pobude študentov.
Pomembna dodana vrednost je tudi izjemno aktivno študentsko
društvo, ki – poleg druženja s kolegi in udeležbe na dodatnih
izobraževanjih – omogoča tudi priložnosti za takojšnjo uporabo
kompetenc, pridobljenih med študijem.«
– Marko Šopar, dipl. psih. (UN), študent magistrskega študija
psihologije na FF UL

PSIHOLOGIJA,
enopredmetni študijski program

Tajništvo oddelka:
Nives Kolarič (soba 134/b)
E-pošta:
nives.kolaric@ff.uni-lj.si

»Študij psihologije mi je dal zelo širok nabor teoretičnega
znanja, ki sem ga (v okviru študija in v okviru obštudijskih
projektov) lahko uporabila tudi v praksi. Ravno zaradi tega
iskreno verjamem, da mi bo pridobljeno znanje koristilo
ne glede na to, na katero področje dela me bo življenje
popeljalo. Poleg vsega znanja in izkušenj pa me je študij
spodbudil k raziskovanju in odkrivanju novih področjih
(psihologije) ter grajenju sebe in svojih kompetenc.«
– Tjaša Hauptman, dipl. psih. (UN), absolventka magistrskega
študija psihologije na FF UL

Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1150
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PSIHOLOGIJA,
enopredmetni študijski program
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana psihologinja
(UN) oz. diplomirani
psiholog (UN).

Diplomanti in diplomantke prve stopnje študija psihologije so
zaposljivi na različnih področjih delovanja: v državni upravi
(v ministrstvih in njihovih uradih, npr. Uradu za razvoj šolstva, Uradu za droge, Uradu za mladino) in vladnih službah
(npr. pri Varuhu človekovih pravic), nevladnih organizacijah,
v ustanovah in službah Evropske unije, v gospodarstvu in
zasebnem sektorju, zlasti v oddelkih za trženje, kadrovskih
službah in razvojnih oddelkih podjetij, v tržnoraziskovalnih
agencijah, novinarstvu, socialnem skrbstvu itd. Zaposljivi so
predvsem na področju organizacije dejavnosti in splošnega
psihološkega svetovanja: pri organizaciji dela, organizaciji in
vodenju razvojnih projektov, v poklicnem svetovanju, v marketingu (načrtujejo in izvajajo tržne raziskave, tudi zbirajo
in analizirajo podatke, interpretirajo izsledke), pri vodenju
pogovorov (intervjujev), na področju stikov z javnostmi, v
založništvu in medijih (npr. kot uredniki/urednice, redaktorji/redaktorice, svetovalci/svetovalke pri pripravi medijskih
oddaj, npr. za otroke). Izvajajo lahko motivacijske treninge,
delajo v podaljšanem bivanju in varstvu otrok v šoli, vodijo
mladinske delavnice, delajo na telefonu za pomoč, opravljajo
delo z begunci. Zavezanost Kodeksu poklicne etike psihologov
Slovenije jim narekuje korektno, konstruktivno delovanje na
najrazličnejših področjih in zagotavlja maksimalno ustreznost
presoje o najustreznejšem ravnanju v različnih situacijah, kar
je pomembno tako pri neposrednih odnosih z obravnavanci
kot pri posrednih odnosih s tretjo stranjo ali javnostmi.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednji magistrski študijski program Oddelka za psihologijo:
• magistrski študijski program PSIHOLOGIJA,
enopredmetni študijski program.
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ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

Cilj prvostopenjskega študija psihologije je opremiti študente
in študentke z osnovnim znanjem in veščinami s področja
temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in
nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja
so osnova za strokovno delo in za nadaljnje izobraževanje
in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija (na drugi stopnji študija psihologije) in strokovnega izpopolnjevanja. Na prvi stopnji študija psihologije se študenti
in študentke orientirajo v različnih področjih psihologije.
Pridobijo osnovno izobrazbo v vseh psiholoških disciplinah,
spoznajo glavne teorije in metode v psihologiji, pridobijo osnovne psihološke spretnosti in spoznajo osnove raziskovanja
v psihologiji. Pridobljena teoretična in metodološka znanja
lahko prenašajo na druga področja družboslovja. Prva stopnja
študija psihologije še ne zagotavlja poklicne kvalifikacije za
delo psihologa, saj ne omogoča pridobitve kompetentnosti
za opravljanje samostojne psihološke prakse. Po zaključeni
prvi stopnji študija psihologije so diplomanti in diplomantke
usposobljeni za opravljanje osnovnih nalog na področju družboslovnega strokovnega dela. Pridobljeno znanje jim v okviru
ustrezne supervizije omogoča uporabo psiholoških spoznanj
na različnih področjih človekovega delovanja in medosebnih
odnosov. Delujejo lahko pod nadzorom magistra oziroma
magistrice psihologije ali sodelujejo z drugimi strokovnjaki
oziroma strokovnjakinjami na različnih področjih družbenih
dejavnosti, pri čemer rešujejo enostavnejše psihološke probleme v okviru družbenih, ekonomskih in kulturnoustvarjalnih dejavnosti. Njihovo strokovno delo temelji na spoznanjih
psihološke znanosti, na načelih psihološke strokovne etike,
na osebnostni zrelosti ter je usmerjeno k napredku in humanizaciji posameznika, skupin in družbe.

Zaposlitvene možnosti
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ODDELEK ZA
ROMANSKE JEZIKE
IN KNJIŽEVNOSTI
Študijski programi:

FRANCISTIKA,
dvopredmetni študijski program
ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
dvopredmetni študijski program
ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
dvopredmetni študijski program

Tajništvo oddelka:
Manuela Volmajer (soba 401)
E-pošta:
manuela.volmajer@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1390
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FRANCISTIKA,
dvopredmetni študijski program
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana francistka(UN)
in … oz. diplomirani francist
(UN) in …

• magistrski študijski program FRANCISTIKA,
Francistika z romanistiko – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program FRANCISTIKA,
Francistika – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program FRANCISTIKA,
Francoščina – dvopredmetna pedagoška smer.

Zaposlitvene možnosti

»Študij francoščine mi je odprl nove možnosti razumevanja
književnosti, s katerimi se sicer ne bi srečala: poglobljen vpogled
v kulturo, zgodovino in jezik naroda se je izkazal kot edinstven
pripomoček za razumevanje tuje intelektualne misli. Spodbudno
okolje me je prav tako pritegnilo k iskanju novih možnosti stika z
jezikom, kar sem kmalu tudi našla v delu v knjižnici Francoskega
inštituta v Sloveniji, ki mi še danes predstavlja odlično dopolnitev
k študiju. Najbolj od vsega pa me je navdušila komunikacija na
Oddelku ter zavezanost interdisciplinarnosti, saj se je s strani
profesorjev in osebja izkazal za enega najbolj prijetnih in odprtih
oddelkov, ki študentom omogoča veliko možnosti za raziskovanje
in druženje: v francoskem študentskem gledališču, pri sodelovanju
na konferencah in gostujočih predavanjih, prevajalskih delavnicah,
pogovorih in drugih aktivnostih.«

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Francistika med študijem pridobijo številna znanja in veščine, ki
predstavljajo primerno osnovo za delo na številnih področjih in v različnih institucijah: založništvo in knjigotrštvo, knjižničarstvo, mediji, prevajanje v podjetjih, uradih in prevajalskih agencijah, turizem, oglaševanje, stiki z javnostmi, delo
v mednarodnih podjetjih, delo v državnih upravnih službah,
protokol in zunanja politika, tuja predstavništva v Sloveniji,
svobodni poklici. Našteta dela in naloge zahtevajo od diplomantov in diplomantk sposobnosti presoje lastnega znanja,
motiviranost za samoizobraževanje, komunikativnost in organizacijsko sposobnost. Diplomanti in diplomantke so splošno
razgledane osebnosti, ki sledijo razvoju stroke doma in v svetu
ter s svojim delom ustvarjalno prispevajo k širjenju človeških
vrednot.
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz
dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh
izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena
znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji.

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za romanske jezike in književnosti:

– Klara Katarina Rupert, diplomantka prvostopenjskega študijskega
programa Francistika in magistrska študentka dvopredmetnega
(nepedagoškega) programa Francističnih študij ter Primerjalne
književnosti in literarne teorije
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Temeljni cilj programa je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika
in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa
spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomanti in diplomantke pridobijo znanje francoskega jezika (ki
v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji B2
z elementi C1) ter osnove enega ali več romanskih jezikov in
kultur. Prav tako pridobijo temeljna francistična jezikoslovna,
literarnoteoretska in literarnozgodovinska znanja. Svoj izobraževalni profil v skladu s svojimi potrebami in zaposlitvenimi ambicijami dopolnjujejo z zunanjimi izbirnimi predmeti.
Pridobljena znanja in veščine diplomantom in diplomantkam
omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje kot
napredovanje v programe drugostopenjskega študija.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
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ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
dvopredmetni študijski program
Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Italijanski jezik in književnost so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v
povezavi z drugo disciplino ali področjem svojega študija. Med
pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti
naslednje:
• poznavanje italijanskega jezikovnega sistema na vseh
ravneh;

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomantka italijanskega
jezika in književnosti
(UN) in … oz. diplomant
italijanskega jezika in
književnosti (UN) in …

• zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe
italijanskega jezika;

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo
na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti oziroma
diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med
seboj in tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za romanske jezike in književnosti:
• magistrski študijski program
ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
Italijanski jezik in književnost – dvopredmetna smer;

• osnovno kontrastivno poznavanje temeljnih vsebin
italijanske in slovenske slovnice;

• magistrski študijski program
ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
Italijanščina – dvopredmetna pedagoška smer.

• znanje o jezikovnem stiku med italijanščino in slovenščino
na zahodni meji ter poznavanje sociolingvistične situacije
Slovencev v Italiji in italijanske narodnostne skupnosti v
Sloveniji;

Zaposlitvene možnosti

»Med študijem italijanščine sem pridobila široko
paleto znanj in veščin, ki mi danes omogočajo
suvereno sporazumevanje v različnih govornih
položajih, ter poglobljen, avtentičen pogled
na italijansko stvarnost, kar je pri delu, ki ga
opravljam, velika prednost. Študij me je vsekakor
osebnostno in poklicno izoblikoval: spoznala
sem raziskovanje in poglobljeno znanje v pravem
pomenu besede. Sploh v drugi polovici študija sem
se (tako kot ostali) še bolj povezala s profesorji
– vem, da se še danes ob najmanjšem literarnem
ali jezikovnem dvomu vedno lahko obrnem na
oddelek, za kar sem izjemno hvaležna.«

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega
programa Italijanski jezik in književnost so usposobljeni
za opravljanje del in nalog, ki zahtevajo dobro poznavanje
italijanskega jezika, književnosti in kulture, in sicer v obliki
posredovalne pomoči ali samostojnega strokovnega dela.
Zaposlovali se bodo lahko na različnih delovnih mestih, kjer
sta potrebna dobro poznavanje in vsakdanja aktivna raba
italijanskega jezika. Vedno večje mednarodno udejstvovanje
Slovenije ustvarja potrebo po profilih s področja italijanskega
jezika in kulture v gospodarstvu, v javnih in državnih službah,
v kulturnih ustanovah, ki imajo stike z italijansko govorečim
krogom strank, nadalje v turističnih agencijah, založništvu,
knjigotrštvu, oglaševalskih podjetjih ter kulturnih in zunanjepolitičnih uredništvih različnih tiskanih in elektronskih
medijev.

– Nina Klaut, diplomantka prvostopenjskega in
magistrskega študijskega programa Italijanski jezik
in književnost
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• osnovno poznavanje italijanske kulture in književnosti.

109

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
dvopredmetni študijski program
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomantka španskega
jezika in književnosti
(UN) in … oz. diplomant
španskega jezika in
književnosti (UN) in …

• poznavanje španskega jezikovnega sistema na vseh
ravneh;

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Španski jezik in književnost se bodo lahko zaposlovali
na različnih področjih in delovnih mestih, kjer sta potrebna
dobro poznavanje in vsakdanja aktivna raba španskega jezika. Vedno večje mednarodno udejstvovanje Slovenije ustvarja
potrebo po profilih s področja španskega jezika in kulture v
gospodarstvu, založništvu in turizmu, v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo stike s tujino in špansko
govorečim krogom strank. Našteta dela in naloge zahtevajo
od diplomantov in diplomantk sposobnosti presoje lastnega
znanja, motiviranost za samoizobraževanje, komunikativnost
in organizacijsko sposobnost. Diplomanti in diplomantke so
splošno razgledane osebnosti, ki sledijo razvoju stroke doma
in v svetu ter s svojim delom ustvarjalno prispevajo k širjenju
človeških vrednot.
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na
področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji.

• zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe španščine;
• znanja o jezikovnem stiku med španščino in slovenščino;
• znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega
sporazumevanja;
• osnovno poznavanje kultur in književnosti špansko
govorečih skupnosti;

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

• odprtost in zmožnost razumevanja govorcev španskega in
drugih jezikov;
• sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja
sporazumevalnih ovir;

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za Romanske jezike in književnosti:

• zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih
znanj in zmožnosti skladno s hitrim razvojem stroke ter
pripravljenost za tako izpopolnjevanje.

• magistrski študijski program HISPANISTIKA,
Hispanistika – enopredmetna smer;

Diplomanti in diplomantke prve stopnje dvopredmetnega
programa španskega jezika in književnosti znajo vsa našteta
znanja in jezikovne zmožnosti uporabljati kritično, v povezavi
z drugim študijskim predmetom oz. področjem ter skladno
z okoliščinami delovanja oz. raznih oblik medjezikovnega in
medkulturnega posredovanja glede na zastavljene cilje.

• magistrski študijski program HISPANISTIKA,
Hispanistika – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program HISPANISTIKA,
ispanistika – dvopredmetna pedagoška smer.
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ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega
programa Španski jezik in književnost pridobijo vsa znanja in
medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta
oziroma diplomantke dvopredmetnega študijskega programa
španščine, ter so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim
predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi
znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. Med
pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti
naslednja:

Zaposlitvene možnosti
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»Študij španskega jezika in književnosti mi je pomagal spoznati, kako raznolika
in polna presenečenj sta lahko kultura in jezik neke države. Ko dodaš še možnost
spoznavanja naravnih govorcev jezika, ki ti svojo kulturo predstavijo iz prve roke,
in skupino profesorjev, ki se res trudi, da učenje ni le prebiranje teorije, pač pa
praktični, tudi zabavni primeri iz špansko govorečega sveta, lahko ugotoviš, da
je študij španskega jezika super popotnica za nadaljnje spoznavanje sveta, saj res
vsakič znova odkriješ nekaj novega, o čemer želiš izvedeti več.«
– Sara Udovič, diplomantka prvostopenjskega študijskega programa in študentka
magistrske stopnje programa Španski jezik in književnost

»Ko pomislim na katedro za španski jezik in književnost, najprej pomislim
na sproščeno vzdušje med študenti in profesorji ter med študenti samimi. Ta
nekakšna ›španska‹ toplina in domačnost se med drugim kažeta v odprtosti ter
pripravljenosti za pomoč in dodatno razlago med profesorji kot tudi med študenti
istega ali višjih letnikov. Študij zaznamuje ravno pravšnje razmerje med jezikom
in književnostjo, ob tem pa študenti spoznavajo tudi geopolitično, zgodovinsko in
kulturno ozadje špansko-govorečih držav. Pridobljeno znanje lahko še dodatno
poglabljajo na tujih univerzah ali kar na domači, v družbi tujih študentov, ob vsem
tem pa se med njimi stkejo mnoga nova prijateljstva.«

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

– Alexander Centa, diplomant prvostopenjskega študijskega programa in študent
magistrske stopnje programa Španski jezik in književnosti
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ODDELEK
ZA SLAVISTIKO
Študijski programi:

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
dvopredmetni študijski program
JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI,
dvopredmetni študijski program
POLONISTIKA,
dvopredmetni študijski program
PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE,
dvopredmetni študijski program

Tajništvo oddelka (AŠKERČEVA):
Branka Kotnik
(soba 201)

Tajništvo oddelka (TOBAČNA):
Anežka Kočalkova
(kabinet 5/2/4)

E-pošta:
branka.kotnik@ff.uni-lj.si

E-pošta:
anezka.kocalkova@ff.uni-lj.si

Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00

Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00

Telefon:
01 241 1271

Telefon:
01 244 2050

RUSISTIKA,
dvopredmetni študijski program
SLOVAKISTIKA,
dvopredmetni študijski program
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ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST,
dvopredmetni študijski program
Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Češki jezik in književnost pridobijo praktično znanje
češkega jezika ter splošne jezikovne, književnostne in kulturološke kompetence, ki po mednarodnih standardih veljajo
kot temeljne za profil dvopredmetnega diplomanta oziroma
diplomantke češkega jezika in književnosti. Poleg tega so ozaveščeni na področju slavistike, pridobijo osnovna praktična
znanja drugega zahodnoslovanskega jezika in poglobijo svoje
znanje slovenščine, ki je usmerjeno predvsem v potrebe prevajanja iz tujega jezika. S konceptom programa spodbujamo
dejavnejše in ustvarjalnejše sodelovanje študentov in študentk
ter razvijamo višjo stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje. Pomemben
del praktičnega jezikovnega študija in poznavanja kulture tega
jezikovnega področja je tudi ponudba štipendij za poletne šole
češkega jezika na Češkem in daljših eno- ali dvosemestralnih
štipendij za študij na priznanih čeških univerzah. Program je
zasnovan na načelih študija sodobnega jezika in književnosti,
ki je poleg poglobljenega poznavanja jezikovnega, književnega in kulturnega izročila usmerjen v oblikovanje vednosti o
sodobnih duhovnih in miselnih tokovih ter obenem osvetljuje
tudi povezave s slovenskim prostorom in zgodovinsko zavestjo, kar je za študente in študentke med drugim dobra priprava
tudi za poglobljeni študij na drugi stopnji.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomantka češkega jezika
in književnosti (UN) in … oz.
diplomant češkega jezika in
književnosti (UN) in …

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na
področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednja študijska programa Oddelka za slavistiko:
• magistrski dvopredmetni študijski program
ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST;
• magistrski skupni študijski program
SREDNJEEVROPSKE ŠTUDIJE.

»Študirala sem češki in francoski jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Študij mi je ponudil zelo široko paleto znanj in vpogled v različna
področja, kot je jezikoslovje, kultura, družboslovje, in s tem tudi velike možnosti
za izbor kariere. V svoji karieri sem že preizkusila kar nekaj stvari, trenutno pa se
največ posvečam turizmu, marketingu in promociji v turizmu, pa tudi literarnemu
prevajanju.«
– Ksenija Mravlja, diplomantka študijskega programa Češki jezik in književnost,
turistična vodnica, učiteljica tujih jezikov in prevajalka

Zaposlitvene možnosti

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

Diplomanti in diplomantke so usposobljeni za naloge prevajalca/prevajalke in tolmača/tolmačke, čemur je v višjih letnikih
študija posvečen del teoretičnih predavanj in praktičnih vaj. V
kombinaciji z drugimi humanističnimi smermi so diplomanti
in diplomantke usposobljeni za urednike/urednice, kustose/
kustosinje, novinarje/novinarke in visoke strokovne uradnike/
uradnice v diplomaciji. Ena od možnosti zaposlitve je tudi
delo v izvozno usmerjenih podjetjih, predvsem v kombinaciji
z drugimi tujimi jeziki.
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JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI,
dvopredmetni študijski program
Študenti in študentke dvopredmetnega študijskega programa
Južnoslovanski študiji pridobijo visoke jezikovne, literarne,
kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v hrvaščini in
srbščini (tudi bosanščini in črnogorščini) ter makedonščini,
deloma tudi v bolgarščini. To pomeni, da so po zaključenem
študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v
teh jezikih ter da dobro poznajo njihove književnosti, kulturo
in družbo. Študijski program zagotavlja tudi teoretične in
strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje
konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante in
diplomantke v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji. Diplomirani
strokovnjak/strokovnjakinja južnoslovanskih študijev pridobi
kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter javnih in zasebnih podjetij,
pridobljena znanja in sposobnosti pa zagotavljajo uspešno in
ustvarjalno delo.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe Oddelka za slavistiko:
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana južnoslavistka
(UN) in … oz. diplomirani
južnoslavist (UN) in …

• magistrski dvopredmetni študijski program
JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI.

»Študij jezikov je zakladnica znanja, ki prinaša multidisciplinaren pogled na svet.
Glede na to, da sem študirala južnoslovanske jezike, kjer že v osnovi prehajamo
med vsaj 3 jeziki, je bila ta diverziteta še večja. Ne glede na to, da delo, ki ga
opravljam, ni direktno povezano z mojim študijem, mi pridobljeno znanje
vsakodnevno koristi, predvsem v komunikaciji ter organizaciji. Seveda pa tudi
širina, ki jo študij južnoslovanskih jezikov ponuja, ni zanemarljiva, kajti vseeno to
ni bil samo študij jezikov, temveč tudi popotnica za življenje.«

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega
programa Južnoslovanski študiji se bodo lahko zaposlovali
na različnih področjih gospodarstva, predvsem pa v javnih
in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo stike z
južnoslovanskim prostorom.

– Martina Pinterič, diplomantka prvostopenjskega študijskega programa
Južnoslovanski študiji, zaposlena v gospodarstvu (vodja podpore in procesov)

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na
področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji.
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POLONISTIKA,
dvopredmetni študijski program
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana polonistka
(UN) in … oz. diplomirani
polonist (UN) in …

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Polonistika so zaposljivi na različnih področjih gospodarstva, v kulturnih in družbenih ustanovah, javnih in državnih
službah, pa tudi v zasebnem sektorju, saj po prvi stopnji
dosežejo zadostno znanje jezika za prevajanje in adaptacijo
tega znanja na posamezna strokovna področja.
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na
področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za Slavistiko:

• zmožnost govornega in pisnega sporazumevanja;
• sposobnost za logično, abstraktno, analitično in sintetično
razmišljanje;

• magistrski študijski program POLONISTIKA,
Polonistika – dvopredmetna smer;

• sposobnost za timsko delo, zbiranje podatkov in
vseživljenjsko učenje;

• magistrski študijski program POLONISTIKA,
Polonistika – dvopredmetna pedagoška smer;

• sposobnost pisnega in ustnega izražanja strokovnega
znanja;

• magistrski skupni študijski program
SREDNJEEVROPSKE ŠTUDIJE.

• sposobnost razumevanja strokovnih in znanstvenih
besedil z različnih področij;
• sposobnost pravopisno korektnega pisanja daljših besedil;

»Lahko rečem, da sem dobil v okviru predmetov dober vpogled
v poljski jezik, literaturo in kulturo. Druga stvar, ki bi jo želel
izpostaviti, pa je to, da sem med študijem dobil odlične možnosti
za bivanje v tujini, tako sem bil kar trikrat na poletnih šolah na
Poljskem in enkrat na študijski izmenjavi. Kot tretjo stvar bi pa rad
poudaril to, da sem izredno hvaležen vsem zaposlenim na katedri
za polonistiko in to ne samo za njihovo pedagoško delo, ampak
tudi zaradi tega, ker so mi večkrat pomagali tudi pri obštudijskih
obveznostih.«

• sposobnost tvorjenja različnih vrst praktičnega spisja
(prošnja, dopis, življenjepis, zapisnik, poročilo in drugo);
• sposobnost uporabe elektronskih medijev, video in avdio
pripomočkov;
• sposobnost za medkulturno sporazumevanje v različnih
jezikovnih položajih.
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– Janž Snoj, diplomant prvostopenjskega dvopredmetnega
študijskega programa Polonistika, mladi raziskovalec

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

Dvopredmetni študijski program Polonistika daje diplomantom in diplomantkam zmožnosti medkulturnega jezikovnega
posredovanja, zagotavlja jim znanja, ki po uveljavljenih mednarodnih standardih veljajo kot temeljna za profil diplomiranih
polonistov in polonistk ter jih usposabljajo za funkcionalno
uporabo znanj s področja poljskega jezika, književnosti, kulture, zgodovine in njune vloge v srednjeevropskem prostoru, v različnih panogah na trgu dela, obenem pa zagotavlja
teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov ter uvajanje
v osnove raziskovanja. Pridobljeno znanje lahko diplomanti
in diplomantke poglabljajo na drugi stopnji študija. Pridobijo tudi kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem
področju delovanja javnega sektorja ter v javnih in zasebnih
podjetjih ter naslednje splošne kompetence:

Zaposlitvene možnosti
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PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE,
dvopredmetni študijski program
Cilj dvopredmetnega študijskega programa Primerjalno slovansko jezikoslovje je ponuditi širok in raznolik študijski
program, ki bo študentom in študentkam omogočil, da bodo
slovanski svet in slovenstvo znotraj njega razumeli kot pomemben del evropskega kulturnega prostora ter ga znali umestiti v
evropsko kulturno stvarnost tako z zgodovinske kot s sodobne
perspektive. Absolventi in absolventke na teoretični ravni
usvojijo splošne kompetence s področja zgodovinskega in
tipološkega primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov ter
slovanske filologije in kulturologije sploh. Na uporabni ravni
so slušatelji in slušateljice zmožni strokovnega jezikoslovnega, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih
časovnih obdobjih ter praktične uporabe in aktivne komunikacije v dveh sodobnih slovanskih jezikih.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednji študijski programi Oddelka za Slavistiko:

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana primerjalna
slovanska jezikoslovka
(UN) in … oz. diplomirani
primerjalni slovanski
jezikoslovec (UN) in …

• magistrski dvopredmetni študijski program
PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE.

»Študij primerjalnega slovanskega jezikoslovja
ter hrvaškega, srbskega in makedonskega jezika
mi je dal najprej službo, dal mi je tudi vpogled
v vse slovanske jezike, torej v južnoslovanske,
vzhodnoslovanske, zahodnoslovanske. Dal mi je
možnost, da sem se vrsto let ukvarjala z besedami
kot takimi, z njihovo strukturo, z njihovimi
pomeni, ter mi omogočil, da se lahko še danes s tem
ukvarjam in živim od tega, kar je privilegij.«

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Primerjalno slovansko jezikoslovje so usposobljeni za
opravljanje strokovnih nalog v kulturnih, državnih idr. ustanovah, gospodarstvu, v splošnih in specializiranih knjižnicah,
muzejih, arhivih, založništvu, prevajalstvu, turizmu ipd.

– Dr. Januška Gostenčnik, diplomantka študijskega
programa Primerjalno slovansko jezikoslovje,
znanstvena sodelavka SAZU

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na
področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji.
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RUSISTIKA,
dvopredmetni študijski program
Dvopredmetni študijski program Rusistika je zasnovan interdisciplinarno, njegov temeljni cilj pa je zagotavljati diplomantom in diplomantkam teoretične in strokovne osnove za
učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih
problemov, uvesti diplomante in diplomantke v osnove raziskovanja ter jim hkrati omogočiti poglabljanje pridobljenega
znanja na drugi stopnji. Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Rusistika
pridobijo znanja ter jezikovne, kulturološke in literarne kompetence, ki jih bodo koristno uporabili na trgu dela, hkrati pa
jim bodo omogočale nadaljnje izobraževanje. S programom
pridobijo tudi kompetence za manj zahtevne zaposlitve na
najširšem področju delovanja javnega sektorja ter javnih in
zasebnih podjetij, pridobljena znanja in sposobnosti pa zagotavljajo uspešno in ustvarjalno delo.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana rusistka (UN)
in … oz. diplomirani rusist
(UN) in …

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za Slavistiko:
• magistrski študijski program RUSISTIKA,
Rusistika – dvopredmetna pedagoška smer;
• magistrski študijski program RUSISTIKA,
Rusistika – dvopredmetna prevajalska smer;
• magistrski študijski program RUSISTIKA,
Rusistika – dvopredmetna kulturološka smer.

»V vlogi ravnatelja in učitelja ruščine na gimnaziji mi prav gotovo
pomaga še mnogo stvari, ki sem jih prejel v času študija. Na
rusistiki sem opravljal tudi vlogo demonstratorja, kar pomeni, da
je bilo kar veliko organizacijskih nalog. Zdi se mi, da mi je dalo
to ogromno izkušenj za poznejše vodenje šole. Sicer pa še vedno
ohranjam stik z ruščino tudi kot učitelj. Posebej pa sem hvaležen za
priložnosti, ki smo jih prejeli študenti, da smo lahko obiskovali tuje
univerze, tam tudi študirali.«

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega
programa Rusistika se bodo lahko zaposlovali na različnih
področjih gospodarstva in negospodarstva, v javnih, državnih
službah in kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov z rusko
govorečimi okolji. Prav tako bodo diplomanti in diplomantke zaposljivi v zasebnem sektorju, saj bodo s študijskim programom pridobili zadostne jezikovne kompetence za opravljanje poklica prevajalcev/prevajalk iz ruščine v slovenščino in
obratno. Usposobljeni bodo tudi za druge poklice, ki zahtevajo
visoko jezikovno in literarno izobrazbo, kot so dopisnik/dopisnica, strokovni delavec/delavka v založništvu, bibliotekarstvu, turizmu, diplomaciji, zunanji trgovini ipd.

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

– Simon Feštanj, diplomant študijskega programa Rusistika,
ravnatelj gimnazije

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na
področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji.
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SLOVAKISTIKA,
dvopredmetni študijski program
Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega
programa Slovakistika pridobijo splošne jezikovne, literarne,
kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini
in slovaščini ter dodatne kompetence pri obveznem izbirnem
drugem slovanskem jeziku (češki jezik, poljski jezik, ruski
jezik itd.). To pomeni, da so po zaključenem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in
slovaščini ter ustno pri drugem slovanskem jeziku. Diplomirani strokovnjaki/strokovnjakinje za slovaški jezik in književnost
lahko tako delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki
imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank. Gre za
univerzitetni študijski program, ki zagotavlja diplomantom in
diplomantkam teoretične in strokovne osnove za učinkovito
in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov,
uvaja diplomante in diplomantke v osnove raziskovanja ter
hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi
stopnji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana slovakistka
(UN) in … oz. diplomirani
slovakist (UN) in …

• magistrski študijski program SLOVAKISTIKA,
Slovakistika – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program SLOVAKISTIKA,
Slovakistika – dvopredmetna pedagoška smer;
• magistrski skupni študijski program
SREDNJEEVROPSKIE ŠTUDIJE.

»Za študij slovaščine sem se odločil na podlagi predstavitve programov in
zlasti zaradi dejstva, da je bil študij v tistem času nov ter z manjšim številom
diplomantov. Med študijem so se mi ponudile mnoge možnosti in priložnosti,
kjer sem lahko poglabljal svoje znanje in izvedel še nekaj več. Kot najboljšo
izkušnjo lahko navedem več študijskih izmenjav, ki so mi dale možnost spoznati
drugo državo, kulturo, jezik in nenazadnje tudi ljudi, s katerimi se srečujem še
danes – tako profesionalno kot zasebno. Hkrati sem na fakulteti opravljal naloge
demonstratorja, pomagal sem kot tutor in se angažiral v študentski organizaciji.
Vse naštete izkušnje in prijateljstva, kot tudi strokovno znanje, ki sem ga pridobil,
so mi pozneje pomagale, da sem se lahko preizkusil v različnih poklicih, ki so me
vsak na svoj način obogatili – od poučevanja na fakulteti v Bratislavi, dela na
slovenskem veleposlaništvu, do zaposlitve v gospodarstvu, v firmi, ki je povezana s
Slovaško.«

Zaposlitvene možnosti
Diplomantke in diplomanti študijskega programa Slovakistika
so usposobljeni za naloge prevajalcev/prevajalk in tolmačev/
tolmačk, čemur je v višjih letnikih študija posvečen velik del
teoretičnih predavanj in praktičnih seminarskih vaj. V kombinaciji z drugimi humanističnimi programi so diplomanti in
diplomantke primerni tudi za opravljanje dela na različnih
področjih javnega in gospodarskega sektorja (turistični delavec/delavka, kulturni animator/animatorka, urednik/urednica,
kustos/kustosinja, novinar/novinarka, visoki strokovni uradnik/uradnica v diplomaciji).

– Miha Kragelj, diplomant študijskega programa Slovakistika, zaposlen v
gospodarstvu
ODDELEK ZA SLAVISTIKO

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na
področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji.

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za Slavistiko:

126

127

ODDELEK ZA
SLOVENISTIKO
Študijski programi:

SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna smer
SLOVENISTIKA,
Slovenistika – dvopredmetna smer

Tajništvo oddelka:
Mateja Robida (soba 201)

»Prva stopnja dvopredmetnega študija slovenistike ponuja temeljno znanje
s področij slovenskega jezika, književnosti in kulture. Kot osrednjo prednost
dvopredmetnega študija bi izpostavila prav interdisciplinarnost, ki študente prisili
k razmišljanju zunaj okvirjev le enega študija in nasploh odpira širši pogled na
razumevanje izbranih disciplin, vsako leto pa si je mogoče nekaj predmetov izbrati
tudi z drugih smeri. Posebna vrednost, ki jo prinaša študij slovenistike, je možnost
udejstvovanja pri različnih dejavnostih. Za študente, ki jim je študij slovenistike
še posebej pri srcu, se že med študijem odpira mnogo možnosti študentskega dela,
raziskovanja in sodelovanja na simpozijih ter projektih, dvopredmetni študij pa
omogoča tudi večjo zaposljivost.«
– Ina Poteko, univ. dipl. slovenistka in anglistka, študentka 1. letnika magistrskega
študija dvopredmetne slovenistike in anglistike

E-pošta:
mateja.robida@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1270
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SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna smer
Diplomani in diplomantke študijskega programa pridobijo znanje in razvijejo zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih
veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Ta jim omogočajo ustrezno umeščanje jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa
tudi v širši družbeni kontekst, ter razumevanje razmerij med
neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in
posameznikom ter jezikom in družbo. Zmožni so razumeti,
interpretirati in ovrednotiti tipična neumetnostna in umetnostna/literarna besedila, spremljati sočasna strokovna spoznanja
in družbeno dogajanje, povezana z jezikom ali literaturo, se do
njih strokovno argumentirano opredeljevati ter svoja spoznanja in stališča javno predstaviti v razumljivem, smiselnem, zaokroženem in ustreznem govorjenem ali zapisanem besedilu.
Z usvojenim znanjem so diplomanti in diplomantke Slovenistike usposobljeni za opravljanje specifičnih (manj zahtevnih)
nalog, ki se nanašajo na poznavanje slovenske književnosti,
kulturne zgodovine, kulture sploh, jezika, besedil in njihovih
značilnosti v različnih medijih, in sicer v založništvu, tiskanih
in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah, v državni upravi,
v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

Kot kulturni animatorji/kulturne animatorke ter svetovalci/
svetovalke s področja predstavitve in promocije slovenskega
jezika, literature in kulture bodo sodelovali tudi z gospodarskimi organizacijami, v turistični in oglaševalski dejavnosti.
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana slovenistka
(UN) oz. diplomirani
slovenist (UN).

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za Slovenistiko:
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna jezikoslovna smer;
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna literarno-kulturološka smer;
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna pedagoška
jezikoslovna smer;
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna pedagoška literarna smer;
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – dvopredmetna pedagoška smer.

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Slovenistika so z usvojenim znanjem in spretnostmi usposobljeni za
opravljanje redaktorskih in nekaterih manj zahtevnih organizacijskih nalog v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter za opravljanje redaktorskega dela v različnih uradih
in upravnih organih, panožnih glasilih, na spletnih straneh
podjetij. Zaposlovali se bodo v različnih kulturnih ustanovah, kjer bodo sodelovali pri načrtovanju, organiziranju in
izvajanju promocijske ali izobraževalne dejavnosti, povezane
s slovenskim jezikom, književnostjo in kulturo. V različnih
organih državne uprave bodo sodelovali pri protokolu in pri
dejavnostih, namenjenih promociji in predstavitvi slovenskega
jezika, literature in kulture.

»Program enopredmetne slovenistike mi je omogočil poglabljanje
znanja tako na jezikoslovnem kot literarnem področju, hkrati pa mi je
s širokim spektrom obveznih in izbirnih predmetov odprl možnosti za
sodelovanje na številnih ekskurzijah, simpozijih, seminarjih in projektih.
Med študijem sem tako pridobila kompetence na področju raziskovanja,
analiziranja in nenazadnje tudi poučevanja slovenskega jezika, literature
in kulture – vse, kar potrebujem za nadaljevanje kariere na področju
slovenistike.«
– Pia Rednak, univ. dipl. slovenistka, študentka 2. letnika magistrskega
študija enopredmetne pedagoške slovenistike
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Zaposlitvene možnosti
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SLOVENISTIKA,
Slovenistika – dvopredmetna smer
Diplomanti in diplomantke študija pridobijo v okviru študija znanje in razvijejo zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih
veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Ta jim omogočajo ustrezno umeščanje jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa
tudi v širši družbeni kontekst, ter razumevanje razmerij med
neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in
posameznikom ter jezikom in družbo. Zmoženi so razumeti,
interpretirati in ovrednotiti tipična neumetnostna in umetnostna/literarna besedila, spremljati sočasna strokovna spoznanja
in družbeno dogajanje, povezana z jezikom ali literaturo, se do
njih strokovno argumentirano opredeljevati ter svoja spoznanja in stališča javno predstaviti v razumljivem, smiselnem, zaokroženem in ustreznem govorjenem ali zapisanem besedilu.
Z usvojenim znanjem so diplomanti in diplomantke predlaganega programa usposobljeni za opravljanje specifičnih (manj
zahtevnih) nalog, ki se nanašajo na poznavanje slovenske književnosti, kulturne zgodovine, kulture sploh, jezika, besedil
in njihovih značilnosti v različnih medijih, in sicer v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah, v
državni upravi, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

jezika, literature in kulture. Kot kulturni animatorji/kulturne
animatorke ter svetovalci/svetovalke s področja predstavitve
in promocije slovenskega jezika, literature in kulture bodo
sodelovali tudi z gospodarskimi organizacijami, v turistični in
oglaševalski dejavnosti.
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana slovenistka
(UN) in … oz. diplomirani
slovenist (UN) in …

Nadaljevanje na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za Slovenistiko:
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna jezikoslovna smer;
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna literarno-kulturološka smer;
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna pedagoška
jezikoslovna smer;

Zaposlitvene možnosti

• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – enopredmetna pedagoška literarna smer;
• magistrski študijski program SLOVENISTIKA,
Slovenistika – dvopredmetna pedagoška smer.
ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Slovenistika
so z usvojenim znanjem in spretnostmi usposobljeni za
opravljanje redaktorskih in nekaterih manj zahtevnih organizacijskih nalog v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter za opravljanje redaktorskega dela v različnih uradih
in upravnih organih, panožnih glasilih, na spletnih straneh
podjetij. Zaposlovali se bodo v različnih kulturnih ustanovah, kjer bodo sodelovali pri načrtovanju, organiziranju in
izvajanju promocijske ali izobraževalne dejavnosti, povezane
s slovenskim jezikom, književnostjo in kulturo. V različnih
organih državne uprave bodo sodelovali pri protokolu in pri
dejavnostih, namenjenih promociji in predstavitvi slovenskega

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih
dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti
oziroma diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji.
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ODDELEK ZA
SOCIOLOGIJO
Študijski programi:

SOCIOLOGIJA,
dvopredmetni študijski program
SOCIOLOGIJA KULTURE,
enopredmetni študijski program

Tajništvo oddelka:
Andreja Končan (soba 428)
E-pošta:
andreja.koncan@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1120
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SOCIOLOGIJA,
dvopredmetni študijski program
Študenti in študentke prvostopenjskega dvopredmetnega
študijskega programa Sociologija pridobivajo temeljna znanja
o družbenih procesih, razporeditvi družbene moči in kulturi v
širokem pomenu besede. To omogoča diplomantom in diplomantkam, da zmorejo kritično, argumentirano in konstruktivno analizirati in misliti tako kulturno preteklost kot sodobne
idejne in materialne procese v dinamični družbi. V kombinaciji
z drugimi študijskimi programi na Filozofski fakulteti UL so
diplomanti in diplomantke usposobljeni za interdisciplinarno
povezovanje in prepletanje usmeritvenih znanj obeh disciplin.
S takšnim kompleksnim profilom so prednostno zaposljivi na
različnih strokovnih področjih, kjer svoje družboslovno, humanistično oz. jezikoslovno znanje nadgrajujejo s kritično sociološko imaginacijo in sociološko refleksijo kulturnih praks.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana sociologinja
(UN) in … oz. diplomirani
sociolog (UN) in …

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo
na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti oziroma
diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med
seboj in tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za sociologijo:
• magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program
SOCIOLOGIJA;
• magistrski študijski program
SOCIOLOGIJA KULTURE,
Sociologija kulture – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program
SOCIOLOGIJA KULTURE,
Sociologija kulture – dvopredmetna smer.

Zaposlitvene možnosti

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

Po zaključenem študiju imajo diplomanti in diplomantke
Sociologije znanja in kompetence za samostojno strokovno
delo na področjih kulturne kritike in publicistike ter za timsko
projektno sodelovanje v različnih kulturnih, medijskih, izobraževalnih, nevladnih ali političnih organizacijah. Posebnost
dvopredmetnega programa je meddisciplinarna poklicna specializacija. Na drugi stopnji študija je možen vpis na dvopredmetni pedagoški študijski program, ki usposablja za pedagoški
poklic srednješolskega profesorja/profesorice sociologije in
drugih družboslovnih predmetov, ali pa na dvo- ali enopredmetni študijski program na Oddelku za sociologijo FF UL, kar
vodi v poglobljeno usvajanje temeljnih metodoloških, družboslovno-humanističnih in kulturnih znanj. Zaradi široke razgledanosti diplomantk in diplomantov Oddelka za sociologijo
FF UL je mogoča tudi široka diagonalna prehodnost na druge
družboslovne ali humanistične programe.
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SOCIOLOGIJA KULTURE,
enopredmetni študijski program
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana sociologinja
kulture (UN) oz. diplomirani
sociolog kulture (UN).

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za sociologijo:
• magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program
SOCIOLOGIJA;
• magistrski študijski program SOCIOLOGIJA KULTURE,
Sociologija kulture – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program SOCIOLOGIJA KULTURE,
Sociologija kulture – dvopredmetna smer.

Zaposlitvene možnosti
Podrobnejše poznavanje produkcijskih pogojev kulturnih
praks in različnih ideoloških predpostavk usposablja diplomante in diplomantke enopredmetnega študijskega programa
Sociologija kulture za samostojno strokovno delo v kulturni
produkciji, kulturni kritiki, publicistiki in medijskih poklicih
ter za timsko projektno sodelovanje v različnih kulturnih,
medijskih, izobraževalnih, nevladnih ali političnih organizacijah. Diplomanti in diplomantke oddelka se zaposlujejo
kot: animator/animatorka kulture, avtor/avtorica RTV-oddaj in
dokumentarnih filmov, svetovalec/svetovalka oziroma mentor/
mentorica za kulturno-umetniške programe, pedagog/pedagoginja v kulturnih institucijah, producent/producentka oziroma izvršni producent/izvršna producentka uredništva, recenzent/recenzentka, redaktor/redaktorica za film in elektronske
medije, urednik/urednica, publicist/publicistka, novinar/
novinarka, kulturni kritik/kulturna kritičarka, producent/producentka in postproducent/postproducentka festivalov. Na
drugi stopnji študija je možen vpis v enopredmetni študijski
program na Oddelku za sociologijo FF UL, kar vodi v poglabljanje znanj na področju metodologije in epistemologije sociologije kulture ter na področjih sociologij različnih kulturnih
praks. Zaradi široke razgledanosti diplomantk in diplomantov

»Študij na oddelku za sociologijo me je opremil
s širokim humanističnim znanjem in kritično
mislijo, s čimer mi je omogočil tako razvoj
lastnih raziskovalnih interesov kakor tudi plodno
udejstvovanje v novinarskem delu v času študija.
K razširjanju obzorij oddelek pomembno prispeva
s spodbujanjem študijskih izmenjav, pri čemer
se v čim večji meri trudi prilagoditi študijskoraziskovalnim interesom študentov. Študiju pa
veliko doda tudi obštudijska dejavnost na oddelku,
pri čemer bistveno vlogo igra študentsko društvo
Sociopatija. To organizira družabne dogodke in z
organizacijo okroglih miz in predavanj spodbuja
samostojno raziskovalno udejstvovanje študentov
in študentk.«
– Igor Jurekovič, študent 1. letnika doktorskega
študija sociologije kulture
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ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

Prvostopenjski enopredmetni študijski program Sociologija
kulture daje študentom in študentkam poleg temeljnih znanj
o družbenih procesih, razporeditvi družbene moči in kulturi
v širokem pomenu besede tudi poglobljeno sociološko analizo različnih kulturnih praks. To pomeni analizo družbenih,
ideoloških, materialnih in institucionalnih pogojev za prakticiranje vsakdanje in popularne kulture ter različnih umetniških
zvrsti, kot so film, gledališče, glasba, leposlovje itd. Poleg tega
pridobivajo tudi dodatna metodološka in praktična znanja,
ki so pomembna za samostojno ali timsko strokovno delo v
širokem polju kulture.

Oddelka za sociologijo FF UL je mogoča tudi široka diagonalna prehodnost na druge družboslovne ali humanistične
programe.
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ODDELEK ZA
UMETNOSTNO
ZGODOVINO

Študijski program:

»Dvopredmetni dodiplomski študij umetnostne zgodovine ter
španskega jezika in književnosti mi je dal izredno širino in trdno
osnovo, ki sem jo lahko dodatno nadgradila z vpisom na doktorski
študij umetnostne zgodovine in zaposlitvijo na mestu raziskovalke
na Oddelku za umetnostno zgodovino. Teoretično znanje in visoka
znanstvena merila ob zaposlitvi v Narodni galeriji lahko prenašam
tudi v prakso pri pripravljanju razstav in preučevanju umetnin. Poleg
znanja in veščin pa sem pridobila predvsem izjemne sodelavce in trdna
prijateljstva, ki bodo ostala celo življenje.«
– dr. Katra Meke, diplomantka umetnostne zgodovine in španskega
jezika in književnosti ter doktorantka umetnostne zgodovine,
kustosinja v Narodni galeriji ter asistentka z doktoratom na Oddelku
za umetnostno zgodovino FF UL

UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina
– enopredmetna smer
UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina
– dvopredmetna smer
Tajništvo oddelka:
Majča Korošaj (soba 340)
E-pošta:
majca.korosaj@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1210
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UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina
– enopredmetna smer
Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo
znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno
znanje s področja umetnostne zgodovine. To jim omogoča
prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko
območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Pri študiju
je poseben poudarek tudi na poznavanju spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel. Študijski program usposablja predvsem za delo v ustanovah, ki se
ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih
spomenikov ter za delo v turizmu.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana umetnostna
zgodovinarka (UN) oz.
diplomirani umetnostni
zgodovinar (UN).

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za umetnostno zgodovino:
• magistrski študijski program UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer.

Diplomanti in diplomantke enopredmetne smeri študijskega
programa Umetnostna zgodovina se lahko zaposlujejo v
različnih kulturnih in spomeniškovarstvenih ustanovah –
galerijah, muzejih in zavodih za varstvo kulturne dediščine. V
teh ustanovah lahko izvajajo dela, povezana z dokumentacijo
in arhiviranjem, usposobljeni pa so tudi za opravljanje nalog
s področja muzejske in galerijske pedagogike, organizirane v
okviru delovanja teh ustanov. Diplomanti in diplomantke se
lahko zaposlujejo tudi v kulturnih in umetniških uredništvih
različnih medijev in založb ali pa opravljajo poklic svetovalca/
svetovalke za kulturno-umetniške programe. Vsi omenjeni
poklici so uvrščeni v razvid specializiranih poklicev na področju kulture. Diplomanti in diplomantke so usposobljeni za
opravljanje poklica umetniškega kritika/umetniške kritičarke,
ki je po podatkih Ministrstva za kulturo RS eden od deficitarnih specializiranih poklicev na področju kulture. Zaključen
študijski program diplomantom in diplomantkam omogoča
opravljanje različnih poklicev v turistični dejavnosti, lahko pa
se zaposlujejo tudi v državnem protokolu (vodenje delegacij,
predstavitve umetnostnih spomenikov Slovenije).

»V današnjem svetu, ki je preplavljen z informacijami, je še posebej
pomembno, da do njih znamo pristopati s kritično distanco. To
nam lahko omogoča le temeljno znanje. Sam delujem na področju
turizma, kjer skozi organizacijo kulturnozgodovinskih potovanj
ta temeljna znanja prenašam na naše potnike. Prav povezovanje
umetnostnozgodovinskih in socioloških znanj, pridobljenih na
oddelkih za umetnostno zgodovino in sociologijo kulture na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, mi omogoča, da se v
obiskanih deželah lažje približamo bistvu tamkajšnjega izročila in
kulturne dediščine. Dokaz, da so te vsebine v današnjem svetu še
kako smiselne, so naši potniki, ki se vsako leto vračajo k nam.«
– Damjan Sova, diplomant umetnostne zgodovine in sociologije
kulture, potovalna agencija Ars longa
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ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

Zaposlitvene možnosti
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UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina
– dvopredmetna smer
Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo
znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno
znanje s področja umetnostne zgodovine. Za razliko od enopredmetne smeri je znanje manj poglobljeno, saj si študenti
oziroma študentka v času študija izbere le polovico predmetov.
Tudi to pa v omejenem obsegu še vedno omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter
njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje,
gledano s širšim evropskim horizontom. Študenti in študentke
se lahko pri izbiri predmetov osredotočijo tudi na poznavanje
spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel. Študijski program usposablja predvsem za delo v
ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih,
zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu.

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana umetnostna
zgodovinarka (UN) in oz.
diplomirani umetnostni
zgodovinar (UN) in …

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov oziroma smeri pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih
dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti
in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati
med seboj in tako tudi z drugimi področji.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za umetnostno zgodovino:
• magistrski študijski program UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer;
• magistrski študijski program UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer;
• magistrski študijski program UMETNOSTNA ZGODOVINA,
Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer.

Diplomanti in diplomantke dvopredmetne smeri študijskega
programa Umetnostna zgodovina se lahko zaposlujejo v
različnih kulturnih in spomeniškovarstvenih ustanovah –
galerijah, muzejih in zavodih za varstvo kulturne dediščine. V
teh ustanovah lahko izvajajo dela, povezana z dokumentacijo
in arhiviranjem. Diplomanti in diplomantke se lahko zaposlujejo tudi v kulturnih in umetniških uredništvih različnih medijev in založb ali pa opravljajo poklic svetovalca/svetovalke za
kulturno-umetniške programe. Vsi omenjeni poklici so uvrščeni v razvid specializiranih poklicev na področju kulture. Diplomanti in diplomantke so usposobljeni za opravljanje poklica
umetniškega kritika/umetniške kritičarke, ki je po podatkih
Ministrstva za kulturo RS eden od deficitarnih specializiranih
poklicev na področju kulture. Zaključeni študijski program
diplomantom in diplomantkam omogoča opravljanje različnih
poklicev v turistični dejavnosti, lahko pa se zaposlujejo tudi
v državnem protokolu (vodenje delegacij, predstavitve umetnostnih spomenikov Slovenije).

»Kot konservatorju mi poglobljen študij zgodovine umetnosti
pomeni temelj, obvladovanje umetnostnozgodovinskih metod
pa izhodišče za nadaljnje delo. Konservator pač mora dodobra
razumeti sam spomenik, njegova sporočila in družbeni pomen,
da lahko deluje v spomeniškovarstveni stroki. Zato si težko
zamislim boljšo popotnico, kot je študij na ljubljanskem
umetnostnozgodovinskem oddelku. Poleg temeljnih pregledov
kanona sem pridobil širše humanistično znanje, tudi z možnostjo
poslušanja širokega nabora tem iz sorodnih disciplin.«
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– Matevž Remškar, diplomant umetnostne zgodovine ter etnologije
in kulturne antropologije, doktorski študent, konservator na
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

Zaposlitvene možnosti
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ODDELEK ZA
ZGODOVINO
Študijski programi:

ZGODOVINA,
Zgodovina – enopredmetna smer
ZGODOVINA,
Zgodovina – dvopredmetna smer
Tajništvo oddelka:
Jasna Vanček (soba 101)
E-pošta:
info.zgodovina@ff.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 11.00 do 13.00
Telefon:
01 241 1190
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ZGODOVINA,
Zgodovina – enopredmetna smer
Program študija zgodovine oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledane diplomante in diplomantke.
Študentom in študentkem omogoča, da pridobijo temeljno
zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine dosegajo visoke
mednarodne standarde. Diplomanti in diplomantke so sposobeni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na
preteklost, prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih
dogajanj ter kritičnega ovrednotenja. Skozi celoten študij so
spodbujani k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence jim omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega
dela v okviru različnih del znotraj stroke ter različna sorodna
dela na področju humanistike in družboslovja.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje

Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana zgodovinarka
(UN) oz. diplomirani
zgodovinar (UN).

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe oziroma smeri Oddelka
za Zgodovino:
• magistrski enopredmetni študijski program ZGODOVINA;
• magistrski študijski program ZGODOVINA,
Zgodovina – enopredmetna pedagoška smer;
• magistrski študijski program ZGODOVINA,
Zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer;
• magistrski skupni študijski program
ZGODOVINA JUGOVZHODNE EVROPE.

Zaposlitvene možnosti

ODDELEK ZA ZGODOVINO

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Zgodovina
so usposobljeni za zaposlovanje v širokem spektru dejavnosti
na področju humanistike, družboslovja, kulture, novinarstva,
stikov z javnostmi, turizma, založništva, ljubiteljskih dejavnosti. Nekatere pogostejše institucije, ki bodo zaposlovale diplomante in diplomantke zgodovine, so: arhivi, muzeji, knjižnice,
javna uprava in lokalna samouprava, mediji, službe za mednarodne odnose, službe za stike z javnostmi.
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ZGODOVINA,
Zgodovina – dvopredmetna smer
Strokovni naslov po
zaključenem študiju:
diplomirana zgodovinarka
(UN) in … oz. diplomirani
zgodovinar (UN) in …

Z zaključenim študijskim programom je možen neposreden
vpis na naslednje študijske programe in smeri Oddelka za
Zgodovino:
• magistrski enopredmetni študijski program ZGODOVINA;
• magistrski študijski program ZGODOVINA,
Zgodovina – enopredmetna pedagoška smer;
• magistrski študijski program ZGODOVINA,
Zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer;
• magistrski skupni študijski program
ZGODOVINA JUGOVZHODNE EVROPE.

»Prednost študija zgodovine je zagotovo pester
nabor izbirnih vsebin, ki študentu omogočajo, da
lahko v veliki meri sooblikuje svoj študijski program
glede na lastna zanimanja. Študij omogoča
poglobljen pogled v zgodovinsko dogajanje vse od
antike do sodobnosti, ki ga študentje spoznavamo z
različnih zornih kotov, pri čemer ne zanemarjamo
niti najnovejših spoznanj v stroki. Velik plus sta
nedvomno tudi dostopnost profesorjev in pestro
študentsko dogajanje, kar skupaj oblikuje zelo
prijetno okolje za študij.«

Zaposlitvene možnosti
Diplomanti in diplomantke študijskega programa Zgodovina
so usposobljeni za zaposlovanje v širokem spektru dejavnosti
na področju humanistike, družboslovja, kulture, novinarstva,
stikov z javnostmi, turizma, založništva, ljubiteljskih dejavnosti. Nekatere pogostejše institucije, ki bodo zaposlovale diplomante oziroma diplomantke zgodovine, so: arhivi, muzeji, knjižnice, javna uprava in lokalna samouprava, mediji, službe za
mednarodne odnose, službe za stike z javnostmi.

– Tamara Šterk, diplomirana zgodovinarka
in slovenistka, študentka drugostopenjskega
magistrskega pedagoškega dvopredmetnega
študijskega programa Zgodovina

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih
univerzitetnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na
področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji.

150

ODDELEK ZA ZGODOVINO

Program študija zgodovine oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledane diplomante in diplomantke.
Študentom in študentkam omogoča, da pridobijo temeljno
zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine dosegajo visoke
mednarodne standarde. Diplomanti in diplomantke so sposobeni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na
preteklost, prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih
dogajanj ter kritičnega ovrednotenja. Skozi celoten študij so
spodbujani k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence jim omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega
dela v okviru različnih del znotraj stroke ter različna sorodna
dela na področju humanistike in družboslovja.

Nadaljevanje študija na študijskih
programih druge stopnje
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