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PREDSTAVITVENI ZBORNIK  

SKUPNEGA DRUGOSTOPENJSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA  

SREDNJEEVROPSKE ŠTUDIJE 

1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU  

1. 1 Skupni drugostopenjski študijski program Srednjeevropske študije traja 2 leti in obsega 120 ECTS. 

1. 2 V skupnem študijskem programu sodelujejo Filozofska fakulteta Karlove univerze v Pragi, Filozofska fakulteta Univerze Komenskega v 

Bratislavi, Filološka fakulteta Jagelonske univerze v Krakovu in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. V Sporazumu o sodelovanju je 

določena ustanovitev, razvoj magistrskega študijskega programa Srednjeevropske študije in skupno izvajanje, ki vodi v skupno magistrsko 

stopnjo izobrazbe. Poudarek je na obvezni mobilnosti, tako morajo študenti 30–60 ECTS pridobiti na partnerskih univerzah.  

1. 3 Program študentom UL ponuja tri module (A, B in C), vezane na tri možnosti pri izbiri jezika A – češčina, poljščina ali slovaščina. Študenti 

se ob vpisu odločijo za osnovno kombinacijo dveh jezikov A in B (poljščina, češčina, slovaščina). Vse štiri partnerice v skupnem programu 

izvajajo vse štiri semestre, ob čemer so predmetniki programa zasnovani vzporedno in študentom omogočajo, da del študija opravijo na 

partnerskih institucijah. Obvezna je mobilnost v 3. semestru, ki ga preživijo na institucijah izbranega jezika A, študentom pa je odprta tudi 

možnost, da v katerem od preostalih semestrov študirajo tudi na partnerskih institucijah izbranega jezika B. Študij zaključijo s skupno diplomo, 

veljavno v vseh štirih državah partnericah, podeli pa jo matična inštitucija študija 

 

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN SPLOŠNE KOMPETENCE, KI SE PRIDOBIJO S PROGRAMOM  

TEMELJNI CILJI  

Študijski program prinaša sintezo treh dvodisciplinarnih študijev zahodnoslovanskih jezikov. Študenti se ob vpisu odločijo za osnovno 

kombinacijo dveh jezikov A in B (poljščina, češčina, slovaščina), ki so nadgradnja prvostopenjskih programov in usposabljajo za kompleksnejše 

in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem in družboslovnem področju. Na izbrani jezik A je vezan tudi izbor temeljnih 

predmetov iz jezikoslovja in književnosti. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljito poznavanje in obvladovanje dveh 
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jezikov, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja, s pridobljenimi teoretičnimi osnovami 

pa tudi za nadaljevanje študija na tretji stopnji. Književno in širše kulturno izročilo ter družbeno stvarnost študentje spoznavajo v razvojnem 

procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s prostorom in zgodovinsko zavestjo posameznih 

nacionalnih jezikov. 

SPLOŠNE KOMPETENCE  

- Sposobnost analitičnega in sintetičnega ter logičnega in kritičnega razmišljanja;  

- sposobnost kritičnega branja, vrednotenja in interpretacije raznovrstnih besedil;  

- sposobnost strokovnega in koherentnega izražanja tako v pisni kot v ustni obliki;  

- sposobnost suverenega nastopanja v javnosti;  

- sposobnost izvajanja samostojnih raziskav in inovativne uporabe znanstvenih metod;  

- sposobnost strokovnega zbiranja, selekcioniranja in obdelave gradiva;  

- dobro poznavanje in ustrezna uporaba znanstvenega aparata;  

- pripravljenost za stalno izpopolnjevanje in nadgrajevanje pridobljenega znanja;  

- sposobnost pravilnega ocenjevanja lastnih in tujih zmožnosti ter sposobnosti; odprtost za alternativne poglede in rešitve;  

- spretno prenašanje usvojenega znanja in sposobnosti v prakso ter na druga problemska področja;  

- samostojno iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju;  

- poznavanje in uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije;  

- sposobnost pridobivanja, koncipiranja in vodenja projektov;  

- pripravljenost za sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih projektih. 

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

- tekoča, sproščena in pravilna uporaba dveh zahodnoslovanskih jezikov v ustni in pisni obliki; 

- poglobljeno poznavanje  različnih socialnih in funkcijskih zvrsti ter sposobnost ustrezne jezikovne diferenciacije tako pri ustnem kot pri 

pisnem komuniciranju 

- prepoznavanje značilnosti medjezikovnih stičišč v srednji Evropi; 
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- prepoznavanje posebnosti jezika, literature in kulture posameznih srednjeevropskih govornih področij ter sposobnost primerjave s 

tovrstnimi pojavi v okolju matičnega jezika; 

- poglobljeno poznavanje zgodovine, materialne in duhovne kulture zahodnoslovanskih regij 

- sposobnost kritičnega in kompetentnega odzivanja na strokovna, znanstvena in literarna besedila (opredeljevanje interpretacijskih 

problemov in samostojna interpretacija besedil) 

- poznavanje in reflektirana uporaba različnih teoretskih pristopov, modelov in metodologij z ustreznim znanstvenim instrumentarijem 

- zmožnost prevajanja zahtevnih leposlovnih in strokovnih besedil iz dveh zahodnoslovanskih jezikov v nacionalni jezik in obratno 

- samostojno pisanje znanstvenih in strokovnih prispevkov, kritičnih analiz ter člankov 

- specializirano (tudi primerjalno) raziskovanje problemov in tem s področja jezikoslovja, literarnih ved in kulturologije 

- medkulturno posredovanje in popularizacija zahodnoslovanskih jezikov, književnosti in kulture v diahronični in sinhronični perspektivi 

 

3. PREDMETNIK S KREDITNIM VREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI PO ECTS IN OPREDELITVIJO DELEŽA 

IZBIRNOSTI V PROGRAMU 

 

MODUL A – IZBRANI JEZIK A – ČEŠČINA 

 

1. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECT

S Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne 

vaje 

Druge 

obl. š. 
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1 

Jezik A v teoriji in praksi 

1: češki 

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska 15 - 105 

- - 

240 360 12 

2 Jezik B v praksi 1 

doc. dr. Maria 

Wtorkowska, 

izr. prof. dr. Jozef Pallay, 

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska - - 90 

- - 

60 150 5 

3 

Interpretacija literarnega 

besedila/Češka in slovaška 

starejša književnost** 

doc. dr. Erik Gilk/ 

izr. prof. dr. Jozef Pallay, 

doc. dr. Erik Gilk 

15 

(ČSSS

K) 

30 

(ILB) 

15 

(ČSSK) 

- - 

120 150 5 

4 

Izbrana poglavja iz 

sodobne srednjeevropske 

zgodovine 

doc. dr. Bojan Balkovec 30   

 

 90 120 4 

5 

Strokovni izbirni predmet 

1 različni nosilci 30 - - 

- - 

90 120 4 

           

SKUPAJ 90/75 30/0 210/195 - - 585 900 30 

DELEŽ 8,3 % 3,3% 23,3 % 0 0 65 % 100 %  
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**Predmeta se bosta izvajala ciklično, v predmetniku so označene ure 15 P in 15 V za Češko in slovaško starejšo književnost oziroma 30 S za 

Interpretacijo literarnega besedila.  

 

2. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECT

S Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne 

vaje 

Druge 

obl. š. 

6 

Jezik A v teoriji in praksi 

2: češki  

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska 

izr. prof. dr. Jozef Pallay 

doc. dr. Maria Wtorkovska 15 15 105 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 225 360 12 

7 Jezik B v praksi 2 

doc. dr. Maria 

Wtorkowska, 

izr. prof. dr. Jozef Pallay, 

izr. prof. dr. Petra 
- - 90 

 

 

 

 

 

 
30 120 4 
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Stankovska  

 

- 

 

 

- 

8 

Literarni diskurzi 20. 

stoletja v 

zahodnoslovanskih 

književnostih 

izr. prof. dr. Nikolaj Jež 

doc. dr. Erik Gilk 30 - 15 

 

 

 

- 

 

 

 

- 105 150 5 

9 Magistrski seminar 1 

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska, 

doc. dr. Erik Gilk - 30 - 

 

 

- 

 

 

- 60 90 3 

10 

Strokovni izbirni predmet 

2 različni nosilci 30 - - 

 

- 

 

- 60 90 3 

11 Splošni izbirni predmet 1 različni nosilci 30 - - 

 

- 

 

- 60 90 3 

SKUPAJ 105 30 225 - - 540 900 30 

DELEŽ 11,7 % 3,3 % 25 %   60 % 100 %  
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3. semester 

Tretji semester študentje v okviru obvezne mobilnosti opravijo na partnerski univerzi izbranega jezika A – Filozofska fakulteta Karlove 

univerze v Pragi, kjer je program že akreditiran; informativno navajamo predmetnik za tretji semester. Opomba k številu ur: semester ima 

na Češkem 13 tednov. 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECT

S Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne 

vaje 

Druge 

obl. š. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk – prakt. jaz. 

kurz: Seminář kreativního 

psaní 1 /Češki jezik – 

prakt. jez. tečaj: Seminar 

kreativnega pisanja 1/ 

 

doc. PhDr. Milan Hrdlička, 

CSc, 

PhDr. Jan Holub  

52 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

7 
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13 

Jazyk. situace češtiny 

/Jezik. situacija v češčini/ PhDr. Jana Bischofová  26  

  

  3 

14 

Evropské myšlení o 

literatuře I 

/Evropsko mišljenje o 

literaturi I/ 

prof. PhDr. Vladimír 

Svatoň, CSc. 26   

  

  3 

15 

Dějiny Československa 

1914–1992 se zřetelem k 

dějinám okolních států 

/ Zgodovina 

Češkoslovaške 1914–1992 

z upoštevanjem zgodovine 

okoliških držav / 

prof. PhDr. Jan Rychlík, 

DrSc. 
26 26  

 

   3 

16 

Jezik B v praksi: 

 

Doplňkový jazyk III 

/Jezik B v praksi III/ 

Mgr. Anna Kostecka 

(poljščina) 

PhDr. Mira Nábělková, 

CSc. (slovaščina)  26  

  

  5 

17 

Magistrski seminar 

 različni nosilci  26  

  

  2 
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Diplomový seminář 

18 

Strokovni izbirni predmet 

3 

/Povinně volitelný 

předmět – SKUPINA 2 – 

LITERATURA/* različni nosilci    

  

  3 

19 

Splošni izbirni predmet 2 

 

/Volitelný předmět/* različni nosilci    

  

  

4 

 

 

 

SKUPAJ        30 

DELEŽ         

*Konkretni strokovni in splošni izbirni predmeti (povinně volitelné předměty) se razpisujejo za vsako študijsko leto posebej, od tega je odvisno 

tudi konkretno število ur in nosilci. 

 

4. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 
Klin

. 

Drug

e obl. 
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vaje š. 

20 

Jezik A v teoriji in praksi 4: 

češčina doc. dr. Petra Stankovska - - 60 

- - 

30 90 3 

21 Jezik B v praksi 4 

doc. dr. Maria Wtorkowska, 

doc. dr. Jozef Pallay, 

doc. dr. Petra Stankovska - - 60 

- - 

30 90 3 

22 Magistrsko delo 

doc. dr. Petra Stankovska 

doc. dr. Erik Gilk - - - 

- - 

720 720 24 

           

SKUPAJ - - 120 - - 780 900 30 

DELEŽ 0 0 

13,3 

% 

0 0 

86,7 % 100 %  

 

 

 

MODUL B – IZBRANI JEZIK A – POLJŠČINA 
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1. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECT

S Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Jezik A v teoriji in praksi 

1: poljski doc. dr. Maria Wtorkowska 15 - 105 

- - 

240 360 12 

2 Jezik B v praksi 1 

doc. dr. Maria 

Wtorkowska, 

izr. prof. dr. Jozef Pallay 

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska - - 90 

- - 

60 150 5 

3 

Poljski sodobni 

roman/Poljska 

dramatika** izr. prof. dr. Nikolaj Jež 30  15 

 

 

 

 

- 

105 150 5 

4 

Izbrana poglavja iz 

sodobne srednjeevropske 

zgodovine 

doc. dr. Bojan Balkovec 30   

 

 90 120 4 
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5 

Strokovni izbirni predmet 

1 različni nosilci 30 - - 

- - 

90 120 4 

           

SKUPAJ 105 – 210 - - 585 900 30 

DELEŽ 11,7 % 

0 

 23,3 % 

0 0 65 % 

 100 %  

 

**Predmeta se bosta izvajala ciklično.  

 

2. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 
Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne vaje 

Druge 

obl. š. 

6 

Jezik A v teoriji in praksi 

2: poljski  

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska 

izr. prof. dr. Jozef Pallay 

doc. dr. Maria 

Wtorkovska 15 15 105 

- - 

225 360 12 
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7 Jezik B v praksi 2 

doc. dr. Maria 

Wtorkowska, 

izr. prof. dr. Jozef Pallay, 

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska - - 90 

- - 

30 120 4 

8 

Literarni diskurzi 20. 

stoletja v 

zahodnoslovanskih 

književnostih 

izr. prof. dr. Nikolaj Jež 

doc. dr. Erik Gilk 30 - 15 

- - 

105 150 5 

9 Magistrski seminar 1 

doc. dr. Maria 

Wtorkowska, 

izr. prof. dr. Nikolaj Jež 

 - 30 - 

- - 

60 90 3 

10 

Strokovni izbirni 

predmet 2 različni nosilci 30 - - 

- - 

60 90 3 

11 Splošni izbirni predmet 1 različni nosilci 30 - - - - 60 90 3 

SKUPAJ 105 30 210 - - 555 900 30 

DELEŽ 11,7 % 3,3 % 23,3 % 

  61,7 % 

 100 %  
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3. semester 

Tretji semester študentje v okviru obvezne mobilnosti opravijo na partnerski univerzi izbranega jezika A – Fakulteta za neofilologijo 

Jagielonske univerze v Krakovu, kjer je program že akreditiran; informativno navajamo predmetnik za tretji semester. 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECT

S Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne 

vaje 

Druge 

obl. š. 

12 

Praktyczna nauka języka 

specjalizacji (język A) – 

kurs IV: utrwalający 

(Praktične vaje iz jezika 

specializacije – jezik A – 

tečaj IV: izpopolnjevalni) 

 lektorji   90 

- - 

  6 

13 

Języki słowiańskie w 

ujęciu porównawczym 2 

(Slovanski jeziki v 

primerjalnem aspektu 2) 

ali 

Dialektologia i 

socjolingwistyka 

(Dialektologija in 

sociolingvistika) 

 

 

 

 

 

 30   

  

  4 
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dr. Zbigniew Babik 

 

 

 

dr. hab. Kazimierz Sikora 

 

 

 

14 

Literatury słowiańskie w 

ujęciu porównawczym 2 

(Slovanske književnosti v 

primerjalnem aspektu 2) 

ali  

Polska literatura 

współczesna (Poljska 

sodobna književnost) 

 

 

dr. hab. Celina Juda, prof. 

UJ 

 

 

dr. hab. Maciej 

Urbanowski, prof. UJ 30   

  

  4 

15 

Jezik B v praksi: 

 lektorji   60 

  

  4 
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Drugi język słowiański 

(język B) (Drugi slovanski 

jezik – jezik B) 

16 

Seminarium magisterskie 

(Magistrski seminar) različni nosilci  30  

  

  3 

17 

Strokovni izbirni predmet 

3 

Opcja: Gramatyka języka 

s-c-s (Izbirni predmet: 

Slovnica starocerkvene 

slovanščine) ali 

Literatura polska w 

perspektywie 

etnologicznej (Izbirni 

predmet: Poljska 

književnost v etnološki 

perspektivi) 

dr. Wanda Stępniak 

 

 

dr. hab. Eugenia 

Prokopjaniec, prof. UJ 

 

   30 

  

  3 

18 

Strokovni izbirni predmet 

4 

Opcja: Języka a kultura 

Słowian (Izbirni predmet: 

Jezik in kultura Slovanov) 

ali 

Historia języka polskiego 

dr. hab. Maria Papierz 

 

 

 

dr. Mirosława Mycawka 30   

  

  

3 

 

 

 



17 
 

(Izbirni predmet: 

Zgodovina poljskega 

jezika) 

 

 

19 

Splošni izbirni predmet 2: 

Wykład monograficzny 

(Izbirno predavanje) različni nosilci    

  

  3 

SKUPAJ        30 

DELEŽ         

 

4. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Kli

n. 

vaje 

Drug

e 

obl. 

š. 

20 

Jezik A v teoriji in praksi 4: 

poljski doc. dr. Maria Wtorkowska - - 60 

- - 

30 90 3 

21 Jezik B v praksi 4 

doc. dr. Maria Wtorkowska, 

doc. dr. Jozef Pallay, 

doc. dr. Petra Stankovska - - 60 

- - 

30 90 3 
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22 Magistrsko delo 

doc. dr. Maria Wtorkowska 

doc. dr. Nikolaj Jež - - - 

- - 

720 720 24 

           

SKUPAJ - - 120 - - 780 900 30 

DELEŽ 0 0 

13,3 

% 

0 0 

86,7 % 100 %  

 

 

MODUL C – IZBRANI JEZIK A – SLOVAŠČINA 

 

1. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECT

S Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Jezik A v teoriji in praksi 

1: slovaški izr. prof. dr. Jozef Pallay 30 - 105 

- - 

225 360 12 

2 Jezik B v praksi 1 

doc. dr. Maria 

Wtorkowska, - - 90 

- - 

60 150 5 
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izr. prof. dr. Jozef Pallay 

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska 

3 

Interpretacija literarnih 

besedil: slovaška proza 20. 

stoletja/ Češka in slovaška 

starejša književnost** 

izr. prof. dr. Jozef Pallay/ 

izr. prof. dr. Jozef Pallay 

doc. dr. Erik Gilk 15  15 

 

 

 

 

 

- 

120 150 5 

4 

Izbrana poglavja iz 

sodobne srednjeevropske 

zgodovine 

doc. dr. Bojan Balkovec 30   

 

 90 120 4 

5 

Strokovni izbirni predmet 

1  30 - - 

- - 

60 90 4 

SKUPAJ 105  225 - - 570 900 30 

DELEŽ 11,6 % 

0 

 

25 % 

 

0 0 

63,3 % 100 %  

 

**Predmeta se bosta izvajala ciklično.  
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2. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECT

S Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne 

vaje 

Druge 

obl. š. 

6 

Jezik A v teoriji in praksi 

2: slovaški  

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska izr. prof. dr. 

Jozef Pallay 

doc. dr. Maria Wtorkowska 15 - 105 

- - 

240 360 12 

7 Jezik B v praksi 2 

doc. dr. Maria 

Wtorkowska, 

izr. prof. dr. Jozef Pallay 

izr. prof. dr. Petra 

Stankovska - - 90 

- - 

30 120 4 

8 

Literarni diskurzi 20. 

stoletja v 

zahodnoslovanskih 

književnostih 

izr. prof. dr. Nikolaj Jež 

doc. dr. Erik Gilk 30 - 15 

- - 

105 150 5 

9 Magistrski seminar 1 

izr. prof. dr. Jozef Pallay 

 - 30 - 

- - 

60 90 3 
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10 

Strokovni izbirni predmet 

2 različni nosilci 30 - - 

- - 

60 90 3 

11 Splošni izbirni predmet 1 različni nosilci 30 - - - - 60 90 3 

SKUPAJ 105 30 225 - - 540 900 30 

DELEŽ 11,6 % 3,3 % 

25 % 

 

  60 % 

 100 %  

 

 

3. semester 

Tretji semester študentje v okviru obvezne mobilnosti opravijo na partnerski univerzi izbranega jezika A – Filozofska fakulteta Univerze 

Komenskega v Bratislavi, kjer je program že akreditiran; informativno navajamo predmetnik za tretji semester. Opomba k številu ur: 

semester ima na Slovaškem 14 tednov. 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECT

S Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne 

vaje 

Druge 

obl. š. 

12 

Jazyk A v praxi 3 – 

slovenčina 

/Jezik A v praksi 3 – 

slovaščina/ 

Prof. PhDr. Ladislav Čúzy, 

CSc. 28 28  

  

  6 
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13 

Sociolingvistika 

 

/Sociolingvistika/ 

Prof. PhDr. Ladislav Čúzy, 

CSc. 14 14  

  

  4 

14 

Kapitoly zo súčasných 

stredoeurópskych literatúr 

/Poglavja iz sodobnih 

srednjeevropskih 

književnosti/ 

Prof. PhDr. Ladislav Čúzy, 

CSc. 

(Mgr. Peter Darovec, PhD. 

Mgr. Štefan Chrappa, PhD. 

Dr. Saša Vojtechová 

Poklač) 28 28  

  

  4 

15 

Stredná Európa v 20. 

storočí (Srednja Evropa v 

20. stoletju) 

Prof. PhDr. Ladislav Čúzy, 

CSc. 

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. 

28   

 

   3 

16 

Jazyk B v praxi 3  

 

/Jezik B v praksi 3/ 

Prof. PhDr. Ladislav Čúzy, 

CSc.  56  

  

  4 

17 

Magistrski seminar 

 

Seminár k diplomovej 

Prof. PhDr. Ladislav Čúzy, 

CSc. 

/različni nosilci/  28  

  

  2 
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práci 

18 

Strokovni izbirni predmet 

3 

/Povinne voliteľné 

predmety/ različni nosilci    

  

  5 

19 

Splošni izbirni predmet 2 

 

/Výberové predmety/ 

 

 različni nosilci    

  

  

2 

 

 

 

SKUPAJ        30 

DELEŽ         

 

 

4. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Kli

n. 

Drug

e 

obl. 
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vaje š. 

20 

Jezik A v teoriji in praksi 4: 

slovaški doc. dr. Jozef Pallay - - 60 

- - 

30 90 3 

21 Jezik B v praksi 4 

doc. dr. Maria Wtorkowska, 

doc. dr. Jozef Pallay, 

doc. dr. Petra Stankovska - - 60 

- - 

30 90 3 

22 Magistrsko delo 

prof. dr. Andrej Rozman, doc. 

dr. Jozef Pallay - - - 

- - 

720 720 24 

           

SKUPAJ - - 120 - - 780 900 30 

DELEŽ 0 0 

13,3 

% 

0 0 

86,7 % 100 %  

 

MODUL D – IZBRANI JEZIK A – SLOVENŠČINA 

 

Modul je namenjen izključno študentom s partnerskih univerz, ki bodo v okviru obvezne mobilnosti v 3. semestru študirali na UL. 

 

3. semester 
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Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECT

S Pred. Sem. Vaje 

Klinič

ne 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Jezik A v teoriji in praksi: 

slovenski (Leksikologija) 

izr. prof. dr. Andreja Žele 

doc. dr. Nataša Pirih 30 15 75 

- - 

180 300 10 

2 Jezik B v praksi 3 

doc. dr. Maria 

Wtorkowska, 

doc. dr. Jozef Pallay, 

doc. dr. Petra Stankovska 

doc. dr. Nataša Pirih - - 60 

- - 

60 120 4 

3 

Obdobja in slogi v 

slovenski književnosti 

izr. prof. dr. Irena Novak 

Popov 30   

- - 

60 90 3 

4 

Izbrana poglavja iz 

sodobne srednjeevropske 

zgodovine 

doc. dr. Bojan Balkovec 30   

 

 90 120 4 

5 

Strokovni izbirni predmet 

1 različni nosilci 30 - - 

- - 

60 90 3 

6 

Strokovni izbirni predmet 

2 različni nosilci 30   

  

60 90 3 
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7 Splošni izbirni predmet 1 različni nosilci 30 - - - - 60 90 3 

           

SKUPAJ 180 15 135 - - 570 900 30 

DELEŽ 

20 % 

 1,6 % 15 % 

0 0 63 % 

 100 %  

 

Strokovni izbirni predmeti (Študent modulov A, B in C izmed ponujenih izbere tri predmete, študent modula D pa dva. Ponudba izbirnih 

predmetov je enaka za vse štiri module in ni vezana na izbiro jezika. 

 

Zap. 

št. 
Predmet Nosilec 

 Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj 
ECTS 

Pred. Sem. Vaje 

Klin

. 

vaje 

Drug

e 

obl. 

š. 

1 Aplikativna etnomuzikologija red. prof. dr. Svanibor Pettan 30 30  
 

 90 150 5 

2 
Cerkvena slovanščina – 

Južnoslovanske redakcije 
doc. dr. Vanda Babič 15 15 - 

- 
- 60 90 3 

3 
Češko-slovenski kulturni in 

literarni stiki 
doc. dr. Erik Gilk  30  

 
 60 90 3 
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4  Dunajska moderna doc. dr. Špela Virant 30 15    45 90 3 

5 
Ekolingvistika in slovenski 

medijski prostor 
doc. dr. Hotimir Tivadar 30 - - 

- 
- 60 90 3 

6 
Etnologija evropskih 

posocialističnih dežel 
red. prof. dr. Rajko Muršič 30   

 
 60 90 3 

7 
Etnološke regionalne raziskave 

Slovenije 
doc. dr. Mateja Habinc 30   

 
 60 90 3 

8 Filozofija umetnosti in kulture 
doc. dr. Valentina Hribar 

Sorčan 
30   

 
 60 90 3 

9 Geografija etničnosti izr. prof. dr. Jernej Zupančič 60     60 120 4 

10 Geografija krasa doc. dr. Andrej Mihevc 30     60 90 3 

11 Geografija turističnih območij doc. dr. Dejan Cigale 30     60 90 3 

12 
Habsburški mit v zgodovini, 

literaturi in filmu 

doc. dr. Johann Georg 

Lughofer 
15 15  

 
 60 90 3 

13 Interpretacije folklore red. prof. dr. Mirjam Mencej 30   
 

 60 90 
 

3 

14 
Izbrana poglavja iz 

etnomuzikologije 
red. prof. dr. Svanibor Pettan 30 30  

 
 90 150 5 

15 Izbrana poglavja iz slovenske red. prof. dr. Peter Štih 30     60 90 3 
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srednjeveške zgodovine 

16 
Izbrana poglavja iz slovenske 

umetnosti srednjega veka 
red. prof. dr. Samo Štefanac 60   

 
 90 150 5 

17 

Izbrana poglavja iz slovenske 

umetnosti srednjega veka in 

novega veka 

izr. prof. dr. Matej Klemenčič 60   

 

 90 150 5 

18 
Izbrana poglavja iz slovenske 

zgodovine 19. stoletja 
red. prof. dr. Janez Cvirn 30  30 

 
 90 150 5 

19 

Izbrana poglavja iz slovenske 

zgodovine v zgodnjem novem 

veku 

red. prof. dr. Vasko Simoniti 30   

 

 60 90 3 

20 
Izbrana poglavja iz zgodovine 

slovenske glasbe 
izr. prof. dr. Leon Stefanija 30 30  

 
 90 150 5 

21 Jezik v gledališču in filmu doc. dr. Jerica Vogel 15 15 15   75 120 4 

22 
Jezikovna politika in jezikovno 

načrtovanje 
red. prof. dr. Marko Stabej 30 15  

 
 75 120 4 

23 Jezikovna zmožnost doc. dr. Nataša Pirih Svetina 30  30   60 120 4 

24 Korpusno jezikoslovje red. prof. dr. Marko Stabej 30  30   60 120 4 

25 
Kulturna in politična zgodovina 

Srednje Evrope 
red. prof. dr. Andrej Rozman 30 - - 

- 
- 60 90 3 
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26 Leksikografija izr. prof. dr. Andreja Žele 30  30   60 120 4 

27 Literatura in mediji doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol 30 - - - - 60 90 3 

28 Medkulturna komunikacija red. prof. dr. Zmago Šmitek 30     60 90 3 

29 
Naglasoslovje in tonematika 

slovenskega jezika 
red. prof. dr. Vera Smole 15  30 

 
 45 90 3 

30 
Nemško-slovenska literarna 

vzajemnost 

red. prof. dr. Mira Miladinović 

Zalaznik 
15 15  

 
 60 90 3 

31 

Normativno, (jezikovno)zvrstno 

in besedilnovrstno urejanje 

besedila 

red. prof. dr. Erika Kržišnik  30 30 

 

 60 120 4 

32 Poglavja iz frazeologije red. prof. dr. Erika Kržišnik 15 15  
 

 60 90 
3 

 

33 
Poglavja iz zgodovine slov. 

knjižnega jezika 
red. prof. dr. Marko Stabej 15 15  

 
 60 90 3 

34 Poljsko-slovenski kulturni stiki doc. dr. Nikolaj Jež 15 - 15 - - 60 90 3 

35 Popularna glasba doc. dr. Gregor Pompe 30 30    90 150 5 

36 
Primerjalna skladnja slovanskih 

jezikov 
doc. dr. Vanda Babič 15 15 - 

- 
- 60 90 3 

37 Protestantizem in moderna red. prof. dr. Marko Kerševan 10 20    120 150 5 
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družba 

38 
Publicistično in propagandno 

besedilo 
doc. dr. Mojca Smolej 30  30 

 
 60 120 4 

39 
Raziskovalna orodja v 

jezikoslovju 
red. prof. dr. Marko Stabej 15  30 

 
 45 90 3 

40 Slovenska dialektologija red. prof. dr. Vera Smole 30 15    75 120 4 

41 Slovenska dramatika 1900-1950 doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol 30     60 90 3 

42 Slovenska narečja red. prof. dr. Vera Smole  15 15   60 90 3 

43 Slovenska poezija 1900-1950 
izr. prof. dr. Irena Novak 

Popov 
30   

 
 60 90 3 

44 Slovenska proza 1900-1950 red. prof. dr. Miran Hladnik 60     90 150 5 

45 
Slovensko zgodovinsko 

besedoslovje 
red. prof. dr. Irena Orel 30  30 

 
 60 120 4 

46 Slovstvena folkloristika red. prof. dr. Marija Stanonik 30 - - - - 60 90 3 

47 Sodobna slovenska kratka proza doc. dr. Alenka Žbogar 30     60 90 3 

48 Sodobna slovenska poezija 
izr. prof. dr. Irena Novak 

Popov 
30   

 
 60 90 3 

49 Sodobne migracije, 

državljanstvo in etnične 
red. prof. dr. Bojan Baskar 30     60 90 3 



31 
 

manjšine 

50 Sodobni slovenski roman 
izr. prof. dr. Alojzija Zupan 

Sosič 
30   

 
 60 90 3 

51 
Srednjeevropske literarno-

kulturne koordinate 
doc. dr. Niko Jež 30   

 
 60 90 3 

52 Starejša slovenska književnost doc. dr. Aleksander Bjelčevič 30 15    45 90 3 

53 Teorija literarnega diskurza red. prof. dr. Marko Juvan 30     60 90 3 

54 Uporabna slovenščina doc. dr. Hotimir Tivadar  45    45 90 3 

55 
Urbana in transnacionalna 

antropologija 

red. prof. dr. Rajko Muršič, 

red. prof. dr. Božidar Jezernik 
30   

 
 60 90 3 

56 
Ustvarjalnost na Slovenskem v 

nemščini 

red. prof. dr. Mira Miladinović 

Zalaznik 
15 15  

 
 60 90 3 

57 
Začetki evropskih znanosti in 

umetnosti 
red. prof. dr. Valentin Kalan 

15 
15  

 
 60 90 3 

58 Zgodovina in teorija evropskih 

integracij 

red. prof. dr. Dušan Nećak 

red. prof. dr. Avgust Lešnik 
30 30  

 
 90 150 5 

59 
Zgodovina nemške literature v 

evropskem kontekstu 

izr. prof. dr. Marija Javor 

Briški 

 

15 15  

 

 60 90 3 
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60 
Zgodovina slovenskega 

jezikoslovja 
red. prof. dr. Erika Kržišnik 15 15  

 
 60 90 3 

61 Zgradba mesta in urbani sistemi izr. prof. dr. Dejan Rebernik 30 30 30     90 180 6 

62 
Znanstvena in strokovna 

terminologija 
izr. prof. dr. Andreja Žele 30  30   

 
 60 120 4 

           

SKUPAJ         

 

Delež izbirnosti po letnikih (razmerje med ECTS točkami, ki jih študent pridobi z obveznimi in izbirnimi vsebinami) 

 

Letnik Obvezne vsebine Izbirne vsebine Praktično usposabljanje Diplomska/magistrska 

naloga ali doktorska 

disertacija  

1. letnik 50 (83,3 %) 10 (16,7 %) 0  

2. letnik 29 (48,3 %)   7 (11,7 %) 0 24 (40 %) 

Skupaj 79 (65,8 %) 17 (14,2 %) 0 24 (20 %) 

 

4. POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA 

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:  
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1. študijski program prve stopnje s strokovnih področij: polonistike, slovakistike, bohemistike ali zahodnoslovanskih študijev;  

2. študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 

za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 KT;  

3. visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij (polonistika, slovakistika, 

bohemistika ali zahodnoslovanski študiji), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi 

stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 KT;  

4. visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil 

študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 

obsegajo do 60 KT.  

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem 

diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program druge stopnje. 

Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, 

bistvenih za študij na drugi stopnji.  

V skladu s 121. členom Statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno 

izobraževanje v tujini. Postopek vodi pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča 

senat članice oziroma univerze skladno s 77. oz. 47. členom Statuta UL 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:  

- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju (oz. dodiplomskem študiju) (70 %), 

- ocena diplomskega dela ali diplomskega izpita (30 %) 

 

5. MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM 
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Določila o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in 

spretnosti, pridobljenih med študijem, v kolikor je v obliki učnega sporazuma to dogovorjeno vnaprej.  

Po univerzitetnih dvodisciplinarnih študijskih programih druge stopnje se lahko kandidatom in kandidatkam priznavajo tudi znanja, 

usposobljenosti in zmožnosti, ki jih je kandidat/ka pridobil/a pred vpisom v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja in ki po 

vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenim z dvodisciplinarnim 

študijskim programom.  

Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je v celoti usklajen s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetem 29. maja 2007 na Senatu Univerze v Ljubljani.  

Študentje oz. študentke znanja, pridobljena v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja ter izkustvenega učenja (portfolio, 

projekti, objave avtorskih del ipd.), izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta.  

Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti mora vsebovati:  

- spričevala,  

- druge listine (različni dokumenti, ki jih izda delodajalec in dokazujejo izkušnje, potrdila o udeležbi na seminarjih in usposabljanjih ipd.),  

- portfolio, v katerem kandidat pripravi svojo biografijo s podatki o izobrazbi, o zaposlitvah ter drugih izkušnjah in znanjih, ki jih je 

pridobil v preteklosti,  

- druga dokazila (izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela kandidatov; projekti, izumi, patenti ipd).  

Priznana znanja, usposobljenosti oz. zmožnosti se lahko upoštevajo kot opravljene študijske obveznosti znotraj vseh delov študijskega programa. 

Iz njih pa morata biti jasno razvidna tako vsebina kot obseg vloženega dela študenta, da se lahko znanja ovrednotijo s kreditnimi točkami. Na 

podlagi individualnih dokumentiranih vlog študentov oz. študentk odloča o priznavanju in vrednotenju tako pridobljenih znanj, usposobljenosti 

in zmožnosti Filozofska fakulteta na predlog posameznih oddelkov. Ob tem upošteva Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja in spretnosti, sprejet 29. maja 2007 na Senatu Univerze v Ljubljani, druge določbe statuta Univerze v Ljubljani ter Pravila 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  

Prizna se lahko za največ 12 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa. 
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6. NAČINI OCENJEVANJA 

Izpitni režim je usklajen s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o izpitnem redu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Oblike 

preverjanja znanja so: pisni in ustni izpiti, testi, kolokviji, referati, eseji, seminarske naloge, projektne naloge, portfolio in drugo. 

Načini ocenjevanja posameznih predmetov so zapisani za vsak predmet posebej v učnih načrtih. Ocenjevalna lestvica je od 6-10 (pozitivno) ter 

1-5 (negativno):  

10 odlično  izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami 

9 prav dobro nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami 

8 prav dobro solidni rezultati 

7 dobro  dobro znanje, vendar z večjimi napakami 

6 zadostno znanje ustreza minimalnim kriterijem 

5-1 nezadostno znanje ne ustreza minimalnim kriterijem 

 

7. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU  

7.1 Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik  

Pogoji za napredovanje po programu so usklajeni s 151.–153. členom Statuta Univerze v Ljubljani:  

 V skladu s sklepom Senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (42. seja Senata FF z dne 13. 2. 2013) za napredovanje iz prvega v 

drugi letnik drugostopenjskega dvodisciplinarnega študijskega programa morajo študentje za napredovanje v višji letnik opraviti 

študijske obveznosti v tolikšnem obsegu, da dosežejo 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT) za posamezni letnik. 
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 V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen), pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti 

študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in prošnje, pri 

čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.  

 

7.2 Pogoji za ponavljanje letnika  

V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent oz. študentka, ki ni opravil oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v 

višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim programom določene 

pogoje za ponavljanje. Pogoj za ponavljanje letnika so opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 15 KT (25 % skupnega števila KT za 

posamezni letnik). 

Pogoji za podaljševanje statusa študenta so določeni z 238. členom, pogoji za mirovanje statusa študenta pa z 240. členom Statuta Univerze v 

Ljubljani. Študentom in študentkam glede usmerjanja v različne smeri študija, izbire posameznih modulov znotraj študijskih programov in drugih 

vprašanj, povezanih s študijem, svetujejo predstavniki študentov, tutorji, mentorji posameznih letnikov ter drugi sodelavci ustreznih oddelkov v 

okviru govorilnih ur. 

 

8. POGOJI ZA PREHAJANJE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI  

Prehode med programi urejajo: Merila za prehode med študijskimi programi (Ur.l.RS št 45/94 in 78/98);   Statut UL (181.-189. člen); Zakon o 

visokem šolstvu - ZviS-UPB3 (Ur.l.RS št. 119/06); Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZviS-E (Ur.l.RS št. 94/06) 

 

Prehodi med drugostopenjskimi študijskimi programi 

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje, torej 2. stopnje. 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 
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- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega 

študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; 

 

študent oz. študentka se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj 

toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoji za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. 

Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. 

Pri prehodih se lahko priznavajo: 

- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent/-tka opravil/-a v prvem študijskem programu; 

- neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

 

Predhodno pridobljena znanja študent/-tka izkazuje z ustreznimi dokumenti. 

V skladu s 5. členom Meril za prehode med študijskimi programi lahko študenti prehajajo tudi iz univerzitetnih (nebolonjskih) programov, 

sprejetih pred 11. 6. 2004, na bolonjske študijske programe, pri čemer je prehod mogoč: 

- le med študijskimi programi istih disciplin in 

- če od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega prehaja, nista minili več kot dve letni, vendar pa 

najkasneje do konca študijskega leta 2015/2016. 

 

O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih 

obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL. 

V primeru, da ima študent/-tka opravljene obveznosti na tuji visokošolski instituciji, vloži vlogo za priznanje v tujini opravljenega izobraževanja 

na predpisanem obrazcu v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in veljavnim pravilnikom. Vlogi priloži predpisane 

dokumente. 
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9. NAČIN IZVAJANJA ŠTUDIJA 

Študijski program se izvaja v obliki rednega in izrednega študija. Redni študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in vaj. Izredni študij bo v 

skladu z 91. členom Statuta Univerze v Ljubljani in 2. in 3. členom Pravilnika o izrednem dodiplomskem študiju FF UL organiziran glede na 

število vpisanih študentov: 

 – če bo vpisanih študentov manj kot 5 bo izredni študij potekal v obliki konzultacij, ki bodo obsegale 30% študijskega programa po 

posameznih predmetih glede na redni študij. O urniku konzultacij bodo študenti obveščeni ob začetku študijskega leta. 

 

10. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA  

Za dokončanje študijskega programa mora študent oz. študentka opraviti vse študijske obveznosti, kot jih določajo študijski program in učni 

načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 120 KT. 

 

11. POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA 

Študijski program ne predvideva možnosti posameznega zaključka delov programa. 

 

12. ŠTUDIJSKO PODROČJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PO KLASIFIKACIJI KLASIUS TER ZNANSTVENORAZISKOVALNA 

DISCIPLINA PO KLASIFIKACIJI FRASCATI 

 

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV:  

ožja skupina vrst – raven: 17 

podrobna skupina vrst – vrsta: 17003 

 

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P:  

široko področje: 2 
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ožje področje: 22 

podrobno področje: 222 

nacionalno-specifično področje: 2229 

 

Znanstvene discipline po klasifikaciji Frascati: 

Za izvajanje predlaganega študijskega programa so relevantna naslednja raziskovalna področja, ki so že registrirana na Filozofski fakulteti 

Univerze v Ljubljani, to so:  

6.00.00 – Humanistične vede 

6.05.00 – Humanistične vede / Jezikoslovje 

6.07.00 – Humanistične vede / Literarne vede 

6.10.00 – Humanistične vede / Filozofija 

6.06.00 – Humanistične vede / Kulturologija 

 

13. RAZVRSTITEV V NACIONALNO OGRODJE KVALIFIKACIJ, EVROPSKO OGRODJE VISOKOŠOLSKIH KLASIFIKACIJ 

TER EVROPSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ. 
  

Raven SOK: 8 

Raven EOK: 7 

Raven EOVK: Druga stopnja 

 

14. STROKOVNI NASLOV 
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Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomantka oziroma diplomant študijskega programa strokovni naslov magistrica 

srednjeevropskih študij oz. magister srednjeevropskih študij (mag. sred. evr. štud.) 

 

15. PODATKI O MOBILNOSTI 

Za študente programa je obvezna mobilnost v 3. semestru, ki ga preživijo na institucijah izbranega jezika A, odprta pa jim je tudi možnost, da v 

katerem od preostalih semestrov študirajo tudi na partnerskih institucijah izbranega jezika B.  

Mobilnost študentov zagotavljajo meduniverzitetne, predvsem pa mednarodne pogodbe Erasmus, Ceepus, ki jih je fakulteta sklenila z vsemi 

največjimi češkimi univerzami, veliko možnosti za mobilnost daje tudi meddržavna pogodba. 

 

FILOZOFSKA FAKULTETA  

Naslov:  

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani  

Aškerčeva 2  

SI-1000 Ljubljana  

telefon: +386 1 241 10 00  

faks: +386 1 425 93 37  

spletna stran: http://www.ff.uni-lj.si:81/index.htm  

 

Naslov Enote za češčino, poljščino, slovaščino: 
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Tobačna cesta 5 

SI-1000 Ljubljana 

Tajništvo: +386 1 244 20 50 

Faks:  

 

Filozofska fakulteta 

Stiki:  

Referat za študentske zadeve (soba 1, pritličje)  

telefon: +386 1 241 10 40, +386 1 241 10 38, +386 241 10 39  

uradne ure: vsak dan od 11. do 13. ure, ob sredah tudi od 15. do 17. ure  

e-naslov: studentski.referat@ff.uni-lj.si  

Referat za podiplomski študij (pritličje):  

telefon: +386 1 241 10 51  

uradne ure: vsak dan od 11. do 13. ure, ob sredah tudi od 15. do 17. ure  

e-naslov: tanja.hribar@ff.uni-lj.si 

Pisarna za mednarodno sodelovanje (pritličje, soba 10)  

telefon: +386 1 241 13 56  

faks: +386 1 241 13 57  

mailto:tanja.hribar@ff.uni-lj.si
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uradne ure: vsak dan od 11. do 13. ure, ob sredah tudi od 15. do 17. ure  

e-naslov: anja.golec@ff.uni-lj.si 

 

Filozofska fakulteta je bila ustanovljena leta 1919 in je takrat skupaj s teološko, pravno, tehnično in medicinsko fakulteto sestavljala istega leta 

ustanovljeno Univerzo v Ljubljani. V prvem študijskem letu njenega delovanja je bilo v programe filozofske fakultete vpisanih 245 slušateljev, 

prvo predavanje na novoustanovljeni univerzi pa je imel 3. decembra prav profesor filozofske fakultete, slavist prof. dr. Fran Ramovš, ki je 

predaval o historični gramatiki slovenskega jezika.  

Danes predstavlja Filozofska fakulteta eno največjih visokošolskih izobraževalnih ustanov Univerze v Ljubljani tako po številu študentov in 

predavateljev kot tudi po znanstvenih disciplinah, ki jih razvija. Orientirana je predvsem v humanistična področja in ima bogato mednarodno 

sodelovanje.  

 

Fakulteto sestavlja 21 oddelkov:  

1. Oddelek za filozofijo  

2. Oddelek za sociologijo  

3. Oddelek za pedagogiko in andragogiko  

4. Oddelek za psihologijo  

5. Oddelek za zgodovino  

6. Oddelek za umetnostno zgodovino  

7. Oddelek za arheologijo  

8. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo  

9. Oddelek za geografijo  

10. Oddelek za muzikologijo  

11. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo  

12. Oddelek za slovenistiko  

mailto:anja.golec@ff.uni-lj.si
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13. Oddelek za slavistiko sestavljajo naslednje notranje enote:  

13.1.Hrvaški, srbski in makedonski jezik in književnosti  

13.2 Ruski jezik in književnost  

13.3 Primerjalno slovansko jezikoslovje  

13.4 Češki jezik in književnost  

13.5 Poljski jezik in književnost  

13.6 Slovaški jezik in književnost  

14. Oddelek za romanske jezike in književnosti sestavljajo naslednje notranje enote:  

14.1 Francoski jezik in književnost  

14.2 Italijanski jezik in književnost  

14.3 Španski jezik in književnost  

15. Oddelek za anglistiko in amerikanistiko:  

16. Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko:  

17. Oddelek za klasično filologijo sestavljata naslednji notranji enoti:  

17.1 Grški jezik in književnost  

17.2 Latinski jezik in književnost  

18. Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje sestavljata naslednji notranji enoti:  

18.1 Primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov  

18.2 Splošno jezikoslovje  

19. Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo  

20. Oddelek za azijske in afriške študije sestavljata naslednji notranji enoti:  

20.1 Japonologija  

20.2 Sinologija  

21. Oddelek za prevajalstvo  
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Od leta 1979 znanstveno raziskovalno delo na fakulteti koordinira Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, ki je hkrati tudi največja 

slovenska znanstvenoraziskovalna inštitucija na področju humanistike in družboslovja. Od leta 1980 ima inštitut organizirano samostojno 

založniško dejavnost. Več informacij o ZIFF-u je dostopnih na spletni strani: 

http://www.ff.uni-lj.si:81/Glavna_stran.htm#.  

 

Pri Oddelku za slovenistiko deluje Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, v okviru katerega so organizirani lektorati slovenskega jezika na 

tujih univerzah in ki ponuja možnosti za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. Več informacij o 

Centru najdete na:  

http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=30).  

 

Osnovni cilj Centra za pedagoško izobraževanje je, da skrbi za pedagoško izobraževanje in izpopolnjevanje (bodočih) učiteljev, ga usklajuje in 

povezuje s prakso ter da razvija in uveljavlja sodobne aktivne oblike dela, ki izhajajo iz izkušenj in ki naj bi jih udeleženci prenesli v vsakdanjo 

učno prakso. Center s strokovnim in raziskovalnim pristopom razvija kakovostno, sodobno, raziskovalno podprto pedagoško izobraževanje 

učiteljev na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja ter razne oblike izpopolnjevanja za strokovno rast diplomantov na vseh študijskih področjih 

fakultete. Več informacij o Centru je dostopnih na strani http://www.ff.uni-lj.si:81/Glavna_stran.htm#.  

 


